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VI Onsoz

Onsoz
Ozellikle sosyal bilimlerde kavramlar, birikime, baki§ ayisma, sahip olunan 

ideolojiye ve toplumsal tavir ali§a gore farkli §ekillerde tanimlanabilir. Modernle§- 
me de bu gibi karma§ik ve §uphesiz yok yonlu tanimlari yapilabilecek terimler- 

den birisidir. Nitekim, Bati’nm tum Batidi§i dunyayi asimile etme siyaseti veya Ba- 
ti Avrupa’da ortaya yikan medeniyet seviyesiyle arada olu§an mesafeyi kapatma 

gayreti ya da bir toplumun butun yonleriyle degi§im surecine girmesi gibi degi§ik 
tanimlari yapilmi§tir. Bunlarin yaninda, modernle§meyi, Bati Avrupa’da ortaya yi- 
kip dunyanin diger bolgelerine dogru yayilan, uzerinden adeta bir silindir gibi 
geytigi dunyadaki yerel kulturleri kendine benzetip tekille§tiren, Bati Avrupa’nin 
yerel degerler sistemini yarattigi yeni medeniyetiyle birlikte dunyanin degi§ik yer- 
lerine dogru yaygmla§tirarak diger medeniyetleri kendi etki alanina dahil ve mah- 

kum etmeye yali§an Avrupa medeniyetinin ula§tigi seviyeyi talep eden bir degi- 
§im sureci olarak tanimlayabiliriz.

Avrupa medeniyetinin bu sureyte Batidi§i toplumlara sundugu oneri ve verdi- 
gi mesaj aslinda yok nettir: kirk katir mi kirk satir mi tercihi; yani, ya bu yeni me- 

deniyet dairesine girip kendi kultur ve medeniyet degerlerinden belli ve buyuk 
olyude taviz vereceksin veya bu medeniyet dairesinin di§mda kalip anakronik bir 

toplum ve devlet olarak tarih di§i kalacaksin. Teklif budur. Bugune kadar mo- 

dernle§me surecine dahil olmu§ devletlerde bu iki tercihin di§mda bir uyuncu yo- 
lu bulabilen bir ornege rastlamiyoruz; daha ayik bir ifadeyle, hem bu surece kati- 
lip kendini yenileyerek guy kazanmi§ ve hem de kendine ait degerler sistemini ve 

dunya tasavvurunu —tamamen degil- onemli olyude muhafaza edebilmi§ bir siya- 
si veya toplumsal yapi ornegini tarih bize sunmuyor. Esasen, teoride, modernle§- 
me=Batilila§ma demek degildir; ancak, bu surece katilan devletler ve toplumlar 

pratikte degi§en oranlarda da olsa Batilila§irlar. Zira, Bati Avrupa’da ortaya yikan 
modern medeniyet, degerlerinden armmi§ bir olgu degildir. Dolayisiyla Bati Avru
pa’nin yerel degerler sistemi yeni medeniyetle birlikte dunyanin diger yorelerine 

dogru yaygmla§ip evrenselle§ir. Boylece, bu sureyte, surece dahil olan devletlerin 
kendi geleneksel degerler sistemi yerel bir mahiyete burunerek anlamini yitirir ve 

degersizle§ir.

Bu kitap, modernle§me gibi yok yonlu ve karma§ik bir seruvene dahil olan 
Osmanli Devleti’nin geyirmi§ oldugu yok katmanli, girift, iyinde toplumsal ve si- 
yasi yati§malari barindiran buhranli bir degi§im surecini ana hatlariyla ortaya ko- 

yabilmek iyin yazildi. Bu sureci daha kolay ve sistematik bir biyimde ayiklayabil- 
mek iyin degi§im surecinin ana konulari kronolojik degil, tematik ve belli bir bu- 

tunluk iyerisinde okuyucuya sunuldu. Sekiz bolumden olu§an kitabin birinci bo- 
lumunde, 18. yuzyil ve ozellikle de III. Selim donemi yenilikleri reformlarin zemi-
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nini olufluran bir giri§ olarak incelendi; ardmdan 19. yuzyilm son yeyregine ka- 

dar Osmanli Devleti’nde egitim ve ilmiye ile askeri, idari ve iktisadi alanlarda ger- 
yekle§tirilen yenilikler tematik olarak incelendikten sonra butun bu yeniliklerin 

toplumsal yapida meydana getirdigi degi§im, toplumun siyasi ve sosyal talepleri, 
bu talepleri dillendirme vasitasi olarak basmin on plana yiki§i ve kamuoyunun yo- 

netim uzerinde etkili bir guy haline gelme sureyleri ele almdi. Butun bu degi§im- 
lerin neticesinde, Osmanli sosyal yapismm bir paryasi olan farkli etnik unsurlarm 

ozellikle Fransiz ihtilalinin yaydigi milliyetyilik fikirlerinden etkilenerek ayrilikyi 

taleplerle ortaya yikmasini onleyebilmek ve ulke butunlugunu koruyabilmek ama- 

ciyla donemin devlet adamlarmin geli§tirdigi bir refleks olan Tanzimat projesi, ya- 
ni farkli din ve etnisitelere mensup sosyal unsurlarm tamammi Osmanlilik kimligi 

altmda bir arada tutabilme gayreti, ayri bir bolum olarak incelendi ve bunun, Av- 
rupa’nm baskilari neticesinde degil, yerli bir proje oldugu tezi uzerinde duruldu.

Osmanli Devleti’nin yenile§me sureci, Osmanli’nm geriledigi yakla§immdan 

azade ve modernle§meye pozitif bir anlam yuklemeksizin ayiklanmaya gayret 
edildi. Ogrencilerin, ele alman konulari daha iyi kavrayabilmeleri iyin gerek uni- 
telerin iyerisinde yer yer zikredilen gerekse yararlanilan kaynaklar kisimlarmda 

verilen kitap ve makaleleri okumalari yararli olacaktir. Incelenen konulari ogren
cilerin daha iyi kavrayabilmeleri amaciyla unitelerde kullanilan gorseller yazarlar 

tarafmdan ozenle seyildi. Bu gorseller hem anlatilan konuyu daha da somutla§ti- 
rip anla§ilir hale getirmekte hem de metnin yogunlugunu hafifletmektedir.

Bu kitap, sipari§, dizgi, tashih, baski gibi bu i§in mutfagmm fedakar gorevlile- 
rinden, metinleri buyuk bir titizlikle kaleme alan unite yazarlarma kadar geni§ bir 

ekibin insanustu bir gayretle geceli gunduzlu yali§masi neticesinde ve kisa bir su
re iyerisinde ortaya yikti. Emegi geyen herkese te§ekkur ve bu kitabm yuzlerini 
goremedigimiz giyabi ogrencilerimize yararli olmasmi temenni ediyorum.

Editor
Prof.Dr. Ali AKYILDIZ



O S M A N L I D E V L E T i’N D E  Y E N iL E S M E  
H A R E K E T L E R i (1 7 0 3 -1 8 7 6 )

Ama^ianm>z
Bu uniteyi tamamladiktan sonra;

< j ^  Yenile§me, batilila§ma, modernle§me ve gerileme kavramlarmi Osmanli 
Devleti’nin 18. yuzyili baglammda tanimlayabilecek ve bu donemi “Lale 
Devri” ve “Nizam-i Cedid” gibi hakim kategorilerin smirliliklarmin otesinde 
ayiklayabilecek;
Osmanli Devleti’nin 18. yuzyilda geyirdigi degi§im ve donu§umu izahta kla- 
sik yali§malarla yeni ara§tirmalardaki fikirleri kar§ila§tirabilecek;
Osmanli Devleti’nin 18. yuzyildaki askeri ve idari reformlarini kendi iy dina- 
mikleri iyerisinde ayiklayip Osmanli Devleti’ni etrafindaki dunya ile ili§kilen- 
direbilecek;
18. yuzyilda tahta geymi§ padi§ahlarm donemlerini kar§ila§tirabilecek, devlet 
yonetiminin temel figurlerini taniyabilecek ve devletin geyirdigi genel donu- 
§umu ayiklayabileceksiniz.

Anahtar Kavramiar
• I. Edirne Vakasi • Baron de Tott
• Nev§ehirli Damad Ibrahim Pa§a • Halil Hamid Pa§a
• Yirmisekiz Mehmed £elebi • Cezayirli Gazi Hasan Pa§a
• Lale Devri • Muhendishane-i Bahri-i Humayun
• Tercume Faaliyetleri • Muhendishane-i Berri-i Humayun
• Ibrahim Muteferrika • II. Edirne Vakasi
• Patrona Halil • Nizam-i Cedid
• Humbaraci Ahmed Pa§a • Kabakyi Mustafa
• Koca Ragip Pa§a • Yeniyeriler

jgindekiler

Osmanli Devleti'nde 1
Yenile§me Reformlarin
Hareketleri Zemini: 18. Yuzyil
(1703-1876) 1

• GiRifi: iKi iSYAN ARASINDA 18. 
YUZYIL (1703-1807)

• iKi iSYAN ARASINDA: III. AHMED 
DONEMi (1703-1730)

• I. MAHMUD'DAN I. 
ABDULHAMiD'E ARADA KALMIfi 
59 YIL (1730-1789)

• III. SELiM (1789-1807) VE NiZAM-I 
CEDiD



Reformlarin Zemini:
18. Yuzy>l

GiRifi: iKi iSYAN ARASINDA 18. YUZYIL (1703-1807)
Bu unitede, “yenile§me” klasik Osmanli tarihyazimmdaki §ekliyle “batilila§ma”ya 
denk gelecek §ekilde degil; modern devlete geyi§ sureci olarak kullanilmaktadir. 
A§agida siralanan tarihsel hadiseler, Osmanli Devleti’nin iy dinamiklerinin zorla- 
masiyla ya da etrafmdaki dunyaya entegre olma sureciyle izah edilmek uzere ka- 
leme almmi§tir. Osmanli Imparatorlugu, 18. yuzyilin ba§mda tarihe “Birinci Edirne 
Vakasi” diye geyen 1703 isyani ile sarsildi. Donemin padi§ahi II. Mustafa (1695
1703) bu isyan neticesinde tahtini kardefl III. Ahmed’e biraktigi gibi, donemin 
muktedir §eyhulislami Feyzullah Efendi de liny edildi. III. Selim’in di§mdaki 18. 
yuzyilin padi§ahlarimn tamami bu iki padi§ahm ogullaridir.

Lale Devri ile Nizam-i Cedid soylemlerinin golgesinde kalan 18. yuzyil, buyuk 
oranda III. Ahmed ile III. Selim donemleri ekseninde anla§ilmi§tir. Iki evre arasin- 
daki padi§ahlarm (I. Mahmud, II. Osman, III. Mustafa ve I. Abdulhamid) donemle
ri ise literatiirde bilinmezlige mahkum edilmi§ ve sadece soz konusu iki padi§ahm 
donemleriyle ilgili, her zaman nitelikli olmasa da, kabank bir literatiir ortaya yik- 
mi§tir. Ba§ka bir deyi§le, Tiirkiye’de “batilila§ma’’mn kokenlerinin incelenmesinde 
aray haline gelen Lale Devri ve Nizam-i Cedid, 1730-1789 yillan arasmdaki 59 yil- 
lik donemi golgede birakmi§tir. Batilila§ma perspektifinden yapilan bu baki§, Lale 
Devri yeniliklerine tepki olarak Patrona Halil’i, Nizam-i Cedid reformlanna kar§i da 
Kabakyi Mustafa’yi konumlandirmi§tir.

fieyhulislam Feyzullah 
Efendi: 1639 yilinda 
Erzurum'da dogdu.
1688'deki 17 gunluk kisa 
§eyhulis l amliginin ardindan 
1695-1703 arasinda ikinci 
kez bu makama getirildi. Bu 
siirede, evlat ve yakinlarim 
devletin onemli 
makamlarina ta§idi. 1703’te 
Qikan isyanda mallari 
yagmalandi, ba§i kesildi, 
cesedi siiruklenip Tunca 
nehrine birakildi. Ogullari 
ise Yedikule zindamnda 
hapsedildi.

“Lale Devri”, 18. yuzyil kaynaklarinda gecen bir ifade degildir; ilk kez Ahmed Refik Altinay 
(1 8 8 0 -1 9 3 7 )’in 1913 ’te ikdam  gazetesinde cikan bir yazisinda kullanilims ve sonradan 
uluslararasi §ohret bulmu§tur.

D i K K A T

Osmanli yenile§me tarihiyle Tiirkiye’de modernle§me/batilila§ma konulannda 
kalem oynatanlar, bu donemi “Lale Devri’’ ile ba§latip buradan da Nizam-i Cedid 
veya III. Selim donemine siyrarlar. Bu unitede, arada kalnn§ on yillara da agirlik 
verilecektir. Tarihsel siireklilik yahut iy dinamiklerin zorlamalan dikkate almmadi- 
gi iyin, Osmanli’da yapilan reformlar Bati’dan gelen garip bir tiir aydmlanma; III. 
Ahmed ve III. Selim gibi padi§ahlar da “aydmlanmi§’’ hiikumdarlar olarak resme- 
dilir. Bu baki§ ayisi, Osmanli’mn etrafmda etkile§im iyerisinde bulundugu diinyayi 
da Avrupa ile simrlandinr.



4 Osmanl i  Dev let i ’ nde Yer i l e§me Hareket ler i  ( 1703-1876)

Gerileme Paradigmasi:
Gerileme paradigmasi, 1300 
ila 1566 arasinda Osmanli 
Devleti'nin on bagarili, 
sava§Qi ve yetenekli sultanla 
beraber genigledigini ve 
daha sonra amansiz bir 
gerilemeye mahkOm 
oldugunu savunur. 17. ve 
18. yuzyillarda eserlerini 
kaleme alan bazi Osmanli 
nasihat yazarlarinin 
ya§adiklari donem 
hakkindaki yakinmalari, 
erken Cumhuriyet doneminin 
ve bazi Batili tarihgilerin 
eserlerinde mutlak 
gergekligin bir ifadesi olarak 
yeniden uretilmifltir. Bu 
galigmalar bir yandan da 
modernle§me teorisinin 
igerisine oturuyordu. 
Modernlegme teorisi, 
sinirlari oldukga net olarak 
belirlenmifl bir geliflim 
gizgisini dayatiyordu. Bu, 
Bati demokrasilerinin ve 
ozellikle de Buyuk Britanya 
ile Fransa'nin takip ettig i 
gizgi olup bu anlayiga gore 
modernlegme eflittir 
batililagma idi.

K I T d P

Batilila§ma eksenli baki§m en buyuk aymazi, §uphesiz Osmanli gucunu ve de- 
gi§im dinamiklerini hiye saymasi; Avrupa’yla kar§ila§mayi ve Avrupa’dan ithal edi- 
leni, Osmanli devlet ve toplum donu§umunun merkezine koymasiydi. Diger bir 
ifadeyle, Osmanli’da yenile§me yahut reform denilince, dogrudan Bati’daki ku- 
rumlarla teknigin ithali anla§ildigi iyin Osmanli’nm iy donu§umunun analizi ihmal 
edildi. Osmanli tarihindeki muhtelif reformlarm ayiklanmasmda padi§ahlarm yeni- 
likyi ve reformcu kimliklerine yok fazla onem atfedilmesi, degi§imi ve donugumu 
ayiklamakta yetersiz kalmakta ve tarihsel hadiseleri liderlerin §ahsi meziyetlerine 
indirgemek gibi bir yontem sorununu ortaya yikarmaktadir. Osmanli’da reformla- 
nn uygulanmasmda Avrupa’dan getirilen uzmanlann katkilanna siirekli vurgu ya- 
pilir da, III. Selim doneminde yaratilan i§ sahasi ve odenen yiiksek iicretlerle im- 
paratorlugun yabanci miihendisler iyin bir cazibe alam haline geldigi iizerinde du- 
rulmaz. Nitekim, devlet, bu donemde kendisine i§ iyin miiracaat eden pek yok ya
banci teknik eleman arasmdan seyim yapma §ansma kavu§tu.

Klasik Osmanli tarihyazimi, 18. yuzyili Tanzimat reformlanna ve “batilila§maya’’ 
referansla anlamaya yali§ir ve donemi gerileme paradigmasi iyerisine oturtur. Bu 
baglamda 18. yiizyil iyin en etkili paradigmayi Lale Devri olu§turur; batilila§mamn 
Tiirkiye’deki ba§langicim te§kil eden bu donem, Tanzimat’a giden yizgide Nizam-i 
Cedid ile beraber dogrusal bir tarihsel diizleme oturtulur. Gtinumuz Osmanli tarih- 
yiligi, bu donemdeki geli§meleri sadece Bati’da meydana gelen hadiselerin bir yan- 
simasi ve Avrupa’dan dogrudan veya dolayli alman ilhamm bir sonucu degil, iy di- 
namiklerin yahut daha ba§ka cografyalarla da yoklu etkile§imin bir sonucu olarak 
kavramak egilimindedir. Bu tarihyazim paradigmasimn degi§iminde, Edward Sa- 
id’in O ryantaliznii ile beraber revizyonist Osmanli tarihyilerinin etkisi onemlidir.

Bati Asya ve Kuzey Afrika usttine Avrupa tarihyaziciligi ile Avrupa-merkezci baki§in prob- 
lemleri iyin bkz. Edward Said, Otyantalizm, Cev. Nezih Uzel, istanbul 1982.

Toparlayalim: 18. yiizyilda geryekle§en reformlar, Avrupa ile olan etkile§im so- 
nucunda ortaya yikan bir biliny olarak algilanamaz. 18. yiizyil padi§ahlan, gerile
me donemi padi§ahlari olarak tanimlanmamalidir. Osmanli iktisat tarihyisi Mehmet 
Geny’in bulgulan Osmanli sanayiinin bu donemde zirvede oldugunu ortaya koyar 
ki, bu tespit bile doneme yoklu bir baki§m zorunlu oldugunu gostermektedir.

Osmanli Devleti'nin 18. yuzyilini gerileme/modernle§me paradigmasi icerisinden deger- 
lendirenlerle buna kar§i cikanlar hangi gerekcelerle hareket etmektedirler?

iKi iSYAN ARASINDA: III. AHMED DONEMi (1703-1730)
1703’te meydana gelen isyan ile tahta geyen III. Alimed, 1730’da yine bir isyan so- 
nucunda tahttan yekildi; uzunca bir siireden beri Edirne’de ya§amakta olan Os- 
manli padi§ahlanmn aksine, Istanbul’da ikameti tercih etti. 1703’ten 1718’e, yani 
Nev§ehirli Damad Ibrahim Pa§a’mn sadarete getirilmesine kadar geyen siire iyeri- 
sinde 13 kez sadaret degi§ikligi yapti.

Nev§ehirli Damad ibrahim Pa§a’nin Sadareti (1718-1730)
Bu donem, Osmanli’da yenile§me hareketlerinin ba§langici, “Tiirkiye’’de batilila§- 
mamn ilk safhasi ve “Tiirkiye’’de sekiilarizmin ortaya yiki§i §eklinde izah edilir. Bu 
yorumlarda, 1720-1721’de Paris’e elyi sifatiyla gonderilen Yirmisekiz Mehmed (le- 
lebi’nin misyonunun ele alim§ biyimi onemli paya sahiptir.
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Yirmisekiz Mehmed Qelebi
Yirmisekiz Mehmed £elebi, klasik Osmanli tarihyazimmda, kendinden once Avru- 
pa’ya gonderilen Osmanli sefirlerinden ayri tutulur ve onun diplomatik ya da as- 
keri bir nedenle degil, Avrupa me- 
deniyetini ve egitimini izlemesi iyin 
Damad Ibrahim Pa§a tarafmdan ozel 
bir misyonla Paris’e gonderildigi ile- 
ri surulur. Oysa, donemin kaynakla- 
rmda Ibrahim Pa§a’nm bu tur bir 
emir verdigine dair henuz bir veri 
tespit edilemedi. Mehmed £elebi, 
padi§ahm Kudus’teki Kutsal Lahit Ki- 
lisesi’ni (Saint-Sepulcre) onarmalari 
iyin Fransizlara izin verdigini bildir- 
mek, Fransa’ya verilmi§ olan kapitu- 
lasyonlarm yenilenmesi konusunu 
goru§mek, Osmanli yonetimini Fran- 
siz siyasetinden haberdar etmek ve 
Osmanli-Fransiz munasebetlerini 
guylendirmek uzere Paris’e gonderilmi§ti.

Literaturde sefaretinin on plana yikarilan boyutlarmdan birisi de, Versay ile Sa- 
dabad Ko§ku arasinda kurulan ili§kidir. Kagithane’de bugun hala temelleri saglam 
olan Sadabad Ko§ku’yle yevresinin basit, hatta, tipatip bir Versay kopyasi oldugu 
yokya zikredilir. Bu baglamda, Ahmed Refik’in Versay’m yevresindeki yapilara Yir
misekiz £elebi’nin hayranligmi ifade eden yorumlari oldukya dikkat yekicidir. Oy
sa, Versay’m yevresindeki suni koyler 1783’ten sonra in§a edilecektir. Dolayisiyla 
ko§kun, Yirmisekiz £elebi’nin Paris sefaretinden altmi§ kusur yil sonra in§a edile- 
cek bir yapidan etkilenemeyecegi ve sefirin seyahati donu§u bu yolda bir ilham 
veremeyecegi ayik olup buradaki anakronizm oldukya ilgi yekicidir. Son yali§ma- 
lar, Sadabad Ko§ku’nde Versay degil, Safevi etkisi uzerine odaklanmaktadir. Daha- 
si, Kagithane’de Sadabad Ko§ku’nun in§a projesine Yirmisekiz £elebi’nin seyahati 
oncesinde sahip olundugu kabul edilmektedir.

Mehmed felebi’nin 
elgiligi hatirasi 
olarak yapilmifl, 
kendisinin XV. 
Louis tarafmdan 
kabulunu gosteren 
madalya.”

Kaynak: Faik Reflit 
Unat, Osmanli 
Sefirleri ve 
Sefaretnameleri, 
Ankara, TTK, 1968.

18. Yuzyilin Ikinci 
Yansmda Sadabad 
Koflku

Kaynak: Choisel 
Gouffier, Voyage 
Pittoresque 
C.F.F.P.F. No: 92; 
aktaran Huseyin 
Irmak (ed.), 
Kagithane Tarih 
Envanteri, 
Kagithane 
Belediyesi Kultur 
Yayinlari, Istanbul 
2011, s. 281.
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Lale Devri anlatisi konusunda hakim baki§i ele§tiren degi§ik bir baki§ icin bkz. Can Erim- 
tan, Ottomans Looking West? The Origins o f the Tulip Age and its Development in Mo
dem  Turkey, London and New York 2008.

ibrahim Muteferrika ve Matbaa
1727 yilmda, Macar muhtedisi Ibrahim Muteferrika tarafmdan Mismari fiuca Mahal- 
lesi’ndeki evinde kurulan Daru't-Tibdati'TAmire adli matbaa da yine Yirmisekiz 
Mehmed (lelebi’nin Paris sefaretiyle ili§kilendirilir. Yirmisekiz Mehmed (ielebi’yle 
beraber Paris’te bulunan oglu Said Efendi’nin burada matbaa ile ilgili gozlemleri ve 
Istanbul’a dondugunde bu konuda Muteferrika’ya yaptigi yardimlar sayesinde mat- 
baanm hayat buldugu iddia edilir. Bu baki§ ayismin, Istanbul, Selanik, Izmir ve Ha- 
lep’te Yahudiler, Ermeniler ve Rumlar tarafmdan oteden beri i§letilmekte olan mat- 
baacilik altyapismi inkar ettigi ayiktir. Muteferrika, 1493’ten, II. Bayezid devrinden 
(1481-1512) beri imparatorlukta zaten var olan matbaacilik alt yapisma Turkye 
harfli ilk matbaayi kazandirmi§tir. Ayrica, Bati’da Turkye harfli eserlerin onceden 
beri basildigmi da ifade etmek gerekir.

Matbaada basilan temelde dil, tarih ve cografya konulu toplam 17 kitap basili§ 
sirasma gore §unlardir: Vankulu Liigati, Tuhfetu'I-K ibdrfiEsfdri'l-Bihdr, Tdrih-i 
Seyyah der  Beyan-i Zuhur-i A gvaniydn ve Sebeb-i In h idam -i B in a-i Devlet-i §d- 
hdn -i Safaviydn, Tdrihu'l-Hindi'l-Garbi el-M usemmd bi-H adis-i Nev, Tdrih-i Ti- 
miir-i Gurkdn li-N azm izdde Efendi, Tdrihu 'l-Misri'l-Cedid ve Tdrihu 'l-Misri'l-Ka- 
dim  (aym cilt iyinde), Giil§en-i Hulefd, G ram m aire turque on M ethode courte & f a 
cile p o u r  appren de la  langue turque, Usulul-Hikem f iN iz d m i’l-Umem, Fuyuzdt-i 
Miknatisiyye, C ihdnnum d, Takvimu't-Tevdrih, Tdrih-i N aim a, Rdyid Tarihi, Ah- 
vdl-i G azavdt d er  Diyar-i Bosna, Ferbeng-i Suuri.

Muteferrika matbaasimn 1730 isyam ile ya da olumunden sonra tarihe kari§tigi 
kamsi dogru degildir. A§agida goriilecegi iizere, matbaamn canlandirilmasi yabala- 
ri ilerleyen donemlerde hep giindemde olacak ve ozellikle de daha sonra faaliye- 
te geyecek olan Miihendishane Matbaasi, yeniden canlanmamn onemli bir a§ama- 
sim temsil edecektir. Bundan ba§ka, 1803’te ayilan D arii 't-Tibdati 'l-Cedide adli Us- 
kiidar Matbaasi da bu baglamda zikredilmelidir.

ibrahim Muteferrika, matbaasi, basilan eserler ve sati§ ba§arilari Uzerine yararli bir kay- 
nak icin bkz. Orlin Sabev, ibrahim M uteferrika ya da ilk Osmanli Matbaa Seriiveni 
(1726-1746): Yeniden Degerlendimie, istanbul 2006.

Terciim e Faaliyetleri
Ibrahim Pa§a’mn sadareti doneminde geryekle§en entelektuel faaliyetlerden birisi 
de tarih, cografya, felsefe, matematik ve tip konulannda pek yok kitabm terciime 
edilmesidir. (ievirilen eserlerden bazilan §unlardir: Cdmiii 'd-diivel, ikd ii i-cum dn  
f i t a r ih - i  eh li’z-zam an , H ab ib u ’s-siyer, Tarih-i alem -ara-yi Abbasi, A ca ib u ’l-Letaif, 
M atla’u ’s-sadeyn ve m ecm a ’u ’l-bahreyn, A ca ib u ’l-m akdur f i  nevaib-i Teymur, el- 
Vefa f i s i r e t i ’l-Mustafa, Tarih-i seyyah der  zuhur-i Agvaniyan, M ukaddim e, Miya- 
ru ’d-duvel ve m isbaru ’l-milel, C em num a f i f e n n i ’l-cografya. Soz konusu eserler
den sayfasi ve cildi az olanlar ki§iler ve hacimli olanlar ise heyetler tarafmdan ter- 
cume edildi. Ornegin, ik d u T cu m a n ’m  tercumesi iyin otuz, H ab ib u ’s-siyer iyin se- 
kiz ve C am iu ’d-duvel iyin be§ ki§iden olu§an komisyonlar olu§turuldu. Heyetler- 
de gorev alanlar arasmda me§hur §air Nedim, Ra§id Efendi, ^elebizade Asim Efen-
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di, Vehbi Efendi, Mustakimzade Mustafa Vefa Efendi, Nahifi Efendi, Yekye§m Is
mail Efendi, Mirzazade Mehmed Salim Efendi ve Tur§ucuzade Efendi sayilabilir.

Osmanli askeri sisteminin islahi bakimindan bu donemin iki geli§mesi zikre de- 
gerdir. Bunlardan birincisi 1717’de Istanbul’a gelen Rockfort isimli bir Fransiz mu- 
hendis subaym Uskudar’da yeni bir ocak kurmak uzere yaptigi giri§im ve digeri de 
Humbaraci Ahmed Pa§a’mn Humbaraci Ocagi’nm duzenlenmesi iyin iltica tale- 
binde bulunu§udur. Rockfort’un islahat raporunda askeri nizama yonelik degi§im 
onerileri, Nizam-i Cedid olarak isimlendirilmifli.

Bu donemde, ayrica Geryek Davud Aga tarafmdan 1722’de Tulumbaci Ocagi 
kuruldu. Literaturde, Tulumbaci Ocagi’nm kurulu§u, bir tur garip aydmlanma/mo- 
dernle§me sonucu olarak izah edilir de, ardi arkasi kesilmeyen yangmlarm yaratti- 
gi yaresizligin bir sonucu olarak ortaya yikmi§ olabilecegi uzerinde durulmaz. 
1725’te Istanbul Egrikapi’daki Tekfur Sarayi’nda yini “fabrikasi” kurulur. Yine Istan- 
bul’da faal haldeki yuha fabrikasma ilaveten Hatayl kuma§i uretimi iyin de bir “fab- 
rika” tesis edilir. Bu donemde, ayrica, yiyek a§isimn hastaligin tedavisinde kullanil- 
makta oldugu da belirtilmelidir.

Dunyevilik, imar ve isyan
Ibrahim Pa§a’mn sadareti, literaturde, Istanbul’un imar edildigi bir donem olarak 
yansitilir. Oysa, 18. yuzyil Osmanli padi§ahlari arasinda Istanbul’un imari iyin ya- 
li§mayan yok gibidir. Nitekim, I. Mahmud, bu yondeki yabalari dolayisiyla “muam- 
mir-i bilad” unvanmi almi§ti. Istanbul siklikla depremler ve yangmlarla sarsildigi 
iyin padi§ahlarm imar iyin yabalamaktan ba§ka yareleri de yoktu. Yukarida belirtil- 
digi uzere, III. Ahmed, uzunca bir suredir Edirne’de oturan Osmanli padi§ahlarmm 
aksine, Istanbul’da ikamete ba§lami§ti. Uzun suredir terk edilmi§ oldugu iyin ba- 
kimsiz kalan Istanbul’un ciddi bir imar ve in§aya ihtiyaci vardi. Ibrahim Pa§a’nm 
sadarete geli§inden sonra 1719’da meydana gelen buyuk Istanbul depremi ve ar
kasi gelmeyen yanginlar, bu ihtiyaci daha da derinle§tirdi.

28 Eylul 1730’da III. Ahmed’in tahttan indirilmesine ve Ibrahim Pa§a’nm iki da- 
madiyla beraber hunharca oldurulmesine neden olan isyan patlak verdi. 1730 is- 
yani, klasik Osmanli tarihyazimmda Patrona Halil’in omuzlarma yuklenmi§ ve ta- 
rihsel baglamindan koparilmi§tir. Donemin kaynaklarmin dikkatli bir analizi, bu is- 
yanm, hakim baki§m aksine, donemin “batilila§ma” hareketlerine ya da luks tuke- 
tim ali§kanliklarma yonelik bir tepki olmadigmi ortaya yikarmaktadir. Isyan, huku- 
met iyindeki ve di§mdaki odaklar arasmdaki bir guy yati§masi olup dunyevilige 
(sekularizme) sava§ ayan ki§i olarak resmedilen Patrona Halil’in liderliginde degil, 
Kaymak Mustafa Pa§a gibi hukumet iyinden ve Ispirizade Ahmed Efendi ile Zulali 
Hasan Efendi gibi ulemadan kimselerin organizasyonu ile ve yeniyerilerin fiili ka- 
tilimiyla geryekle§mi§ ve Ibrahim Pa§a’mn uzun yillar devletin ana mekanizmala- 
nnda tuttugu giiciin degi§mez sahipleri devrilmi§tir. Ibrahim Pa§a ile donemin elit- 
lerinin tiiketim ali§kanliklan ve giindelik ya§am kaliplan, kendisinden onceki dev- 
let adamlanndan yok farkli ve a§m degildi. Bu durum, Ibrahim Pa§a ve donemin 
elitlerine ait muhallefat [olenin biraktigi mallar] kayitlanyla ki§isel masraf defterle- 
rinin kar§ila§tirmali incelenmesi sonucunda ayikya ortaya yikmaktadir.

Humbaraci Ahmed Pa§a:
Aslen Fransiz asilzade 
ailelerinden birine mensup 
olan ve 1675 Temmuz'unda 
Fransa'nin Coussae 
flehrinde dogan Comte de 
Bonneval, 54 yaflinda 
Turkiye'ye gelir ve islamiyet'i 
kabul ederek Ahmed ismini 
alir. 1731'de beylerbeyilik 
unvanini almasi uzerine 
Humbaraci Ahmed Pafla 
olarak taninir ve yeni bir 
humbaraci ocagi kurmakla 
gorev l endirilir. Osmanli 
hukumetine sundugu 
raporlarin birer nushasini 
Fransa'ya da gondermesi 
casus olabilecegi ihtimalini 
akla getirmektedir. 14 Mart 
1747'de vefat etmifltir.

1730"daki isyan, 18. yuzyil kaynaklarinda “1143 [M. 1730] senesinde meydana gelen ihti- 
lal” §eklinde nitelendirilirken, 20. yuzyil metinlerinde, Patrona Halil’le ozde§le§tirilerek
“Patrona Halil isyam” veya “Patrona isyani” olarak geyer.

D i K K A T
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Osmanli Devleti idari ve ozellikle de askeri bakimlardan pek 50k reform te§ebbusunde 
bulundu. Reform fikri basit bir Avrupa ile karsilasina ve kendini karsilastinna sonucu mu 
ortaya cikti?

I. MAHMUD’DAN I. ABDULHAMiD’E ARADA KALMI§ 
59 YIL (1730-1789)
18. yiizyil Osmanli tarihi incelenirken butiinsellik gozden kayirilir ve yarim asirdan 
fazla bir donem arada geyi§tirilir. Oysa, III. Ahmed doneminden devralman pek 
yok yenilik tarihsel sureklilige uygun olarak iizerine yenileri konularak surduriil- 
mii§ ve III. Selim donemine aktanlmi§ti. Ayrica, Ibrahim Miiteferrika, I. Mahmud 
devrinde kaleme aldigi ve askeri lslahatlar hakkmdaki onerilerini sundugu Usulii 7- 
Hikem f i  N izam i 1-Umem isimli eserinde yenilikler iyin “Nizam-i Cedid’’ adim kul- 
landigi gibi, I. Abdiilhamid doneminde geryekle§en bir dizi yenilik de yine aym 
isimle amlir.

“Yenile§me” ba§ligi altma girecek hemen her uygulamadan her bir padi§ah do
neminde bahsedilmesi, literatiirde mevcut bir yeli§ki olarak gozukmektedir. Esa- 
sen, bu durum, pek yok yeniligin kokenlerinin belli evrelerde atildigim ve daha 
sonraki evrelerde tamamlamp geli§tirildigini kanitlamaktadir. Yani, Osmanli padi- 
§ahlanmn bazilanm cimbizlama yontemiyle “aydmlanmi§’’ ve bazilanm da “gerici" 
olarak yansitmak yenile§menin kavranmasim guyle§tirmektedir. Bir ba§ka deyi§le, 
bir donemde ba§layan ve birden gerici bir hareketle son bulan donemlendirmeler 
izah edici degildir. Topyekun bir degi§im ve doniigum, bazen yiiksek dozda bazen 
de yava§ devam etmektedir. Her padi§ahm donemi bir zincirin halkalan gibidir. 
Enver Ziya Karal, 1947’de basilan kitabmda III. Selim’in tahttan indirili§ini “irtica" 
ba§ligi altmda degerlendirmekteydi. Oysa, buradaki ilerici-gerici, “devrimci-muha- 
fazaci” padi§ah ikiligi surekliligi ayiklamamaktadir.

I. Mahmud (1730-1754)
Sultan I. Mahmud, Iran, Rusya ve Avusturya sava§larmdaki ba§arisizligm nedenle- 
rini Ibrahim Muteferrika’ya dam§mi§ ve onun Usulu’l-H ikem  f t  N izam i’l-Umem  
isimli eserinin yazilmasma onayak olmu§tu. Onun zamanmda yapilan islahatlar yo- 
gunlukla askeri alanda idi. 1733-1735 sava§lari neticesinde Tebriz ve Bagdat’m tek- 
rar Iran’m eline geymesi, ordunun islahina karar verilmesinde etkili olmu§ olmali- 
dir. Bu donemde Yeniyeri Ocagi’na yonelik duzenlemeler gundemdeki yerini ko- 
rurken, maa§larm aksamadan odenmesi iyin de hassasiyet gosterilmi§ti. Topyu 
Ocagi’na yonelik bazi tedbirler almarak yeni toplar dokuldu.

Sigmma istegi I. Mahmud doneminde kabul edilen Humbaraci Ahmed Pa§a’mn 
yaptigi reformlar da bu baglamda onemlidir. Humbaraci Ahmed Pa§a, donemin 
sadrazami Hekimoglu Ali Pa§a’nm himayesinde bir ulufeli (maa§li) Humbaraci 
Ocagi kurmu§; ayrica, Hendesehane (Hendese Odasi, Humbarahane) isimli bir ki§- 
la ile bir okul aymi§ti. Onun reform ongorulerini Avusturya ve P rusya’m n Kuvva- 
iAskertyyesi H akkm d a  R apor  ’unda gormek mumkundur. I. Abdulhamid ve III. Se
lim donemlerinde ayilacak olan Muhendishane-i Bahri-i Humayun (Deniz Muhen- 
dishanesi) ile Muhendishane-i Berri-i Humayun’un (Kara Muhendishanesi) oncu- 
lunu Hendesehane olu§turmu§tu. Humbaraci Ahmed Pa§a’mn ilk etapta 100 havan 
ve 50.000 humbara imal ettigi biliniyor.

Literaturde Yalova’da bir kagit imalathanesinin ayilmasi, III. Ahmed devrine ait 
bir geli§me olarak sunulursa da, bu dogru degildir; imalathane, I. Mahmud done-
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minde Lehistan’dan ustalar getirtilerek Ibrahim Muteferrika’nin idaresinde hayata 
geyirilir. 1747’de Muteferrika’nm olmesi uzerine matbaasi kapanir; ancak, I. Mah
mud, kagit ithali gibi uygulamalarla matbaayi ya§atmaya yabalar. Yangmlardan ko- 
runmak iyin ilk kez hortumlu tulumbaci istihdami da bu donemde geryekle§ir.

Butun bu geli§meler dikkate almdigmda, Nev§ehirli Damad Ibrahim Pa§a’nm 
§ahsma atfedilen aydmlanmaci kimlikle izah edilmeye yali§ilan yenilikler bofluga 
du§er; Pasarofya ile ba§layan ve Patrona Halil ile “son bulan” Lale Devri anlatisi so- 
runlu hale gelir. Osmanli’nm degi§en iy ve di§ dunyaya ayak uydurmada dogrusal 
bir yizgi takip ettigi; III. Ahmed’in oldugu kadar I. Mahmud’un ve Nev§ehirli Da
mad Ibrahim Pa§a’nm oldugu kadar da Hekimoglu Ali Pa§a’nm aydmlanmi§ oldu
gu ortaya yikar.

III. Osman (1754-1757)
Uy yila yakm padi§ahlik yapan Sultan III. Osman devrinden hatirda kalan, Istan- 
bul’un uyte ikisini harap eden Eylul 1755 tarihli Hocapa§a ve Temmuz 1756 tarih- 
li Cibali yangmlarmin di§mda fazla bir §ey yoktur. 18 semt ile 3.851 binanin yandi- 
gi Cibali yangmi, Istanbul’un Turkler tarafmdan fethinden beri yikan en buyuk 
yangindi. Dolayisiyla Istanbul’u imar etmeye yali§an sonraki padi§ahlarm yabalari, 
bu buyuk yikimlarla birlikte du§unuldugunde anlam kazanmaktadir.

Ocak 1755’te Muteferrika matbaasmm i§letilmesine ili§kin fermanin yenilendi- 
gine dair olan bilgi, Muteferrika’nin olumunden sonra da matbaanm canlandirilma- 
si yabalarmi gostermesi bakimmdan onemlidir.

III. Mustafa (1757-1774)
Yeniyeri Ocagi’na yonelik duzenlemelerin bu donemde de gundemde oldugu bi- 
linmektedir. III. Mustafa doneminde teknik yenilikler bakimdan one yikan isim Ba
ron de Tott idi. Istanbul ve £anakkale Bogazlarindaki kale ve savunma sistemle- 
rinin guylendirilmesi, Topyu Ocagi’yla Tophane’nin duzenlenmesi, Haskoy’de bir 
top dokumhanesinin yapilarak yeni toplarm dokulup top arabalarmin islah edil- 
mesi, Baron de Tott onculugunde yapilan askeri yenilikler cumlesindendi. 1772 
Ekiminde Topyu Okulu’nun ayilip bir yil faaliyette bulundugu, 1774 Ocagi’nda ise 
Surat Topyulari (Suratyiyan) Ocagi’nin kuruldugu ve Baltacilar Ocagi’nm kaldirildi- 
gi biliniyor. Butun bu askeri donu§um yabalarmm, 1768-1774 Osmanli-Rus Sava§i 
baglammda degerlendirilmesi gerektigi ayiktir.

III. Mustafa’mn Istanbul’un iman, su ve yiyecek sorunlarma yoziim iyin yabala- 
yan padi§ahlardan biri oldugu muhakkaktir. Onun, imar i§lerine 11 milyon akye 
harcadigi biliniyor. Bu imar yabalarmda Mayis 1766-Ocak 1767 arasmda Istan- 
bul’da meydana gelen dort depremin olu§turdugu hasarm biiyuk rolii vardir. Ayri- 
ca, Sakarya nehrini Sapanca gblu uzerinden Iznik korfezine baglamak gibi bir pro- 
je uzerinde durdugu ve Suvey§ kanalimn ayilmasim amayladigi biliniyor.

Baron de Tott (1733-1793):
Macar asilli Fransiz subay 
ve diplomatidir. 18. yuzyilda 
Osmanli ordusunda uzman 
olarak hizmet vermifl olup 
Osmanli imparatorlugu’na 
dair bilgiler igeren Memoires 
du Baron de Tott sur les 
Turcs et les Tartares 
bagligiyla 1785'te basilan 
hatiratm da yazaridir.

Muhendishane-i Bahri-i Humayun, bazi calismalarda zikredildigi gibi 1773’te III. Mustafa 
devrinde degil, 29 Nisan 1775 te I. Abdulhamid devrinde hizmete girmi§tir.

D I K K A T

Donemin en onemli devlet adamlarmdan birisi, Avrupa siyasetini yakmdan ta
kip eden ve 1757-1763 yillari arasmda sadrazamlik yapan Koca Ragip Pa§a’dir. La- 
gimci ve humbaraci ocaklarim lslahi, Tophane-i Amire’yi zamamn teknolojisine 
uygun toplar uretir hale getiri§i, Kagithane’de yaptirdigi yeni ki§la ve talimgahlar
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Islahat Layihalari: Yonet i m 
anlayi§inda degi§ime ya da 
yenile§me ongorulen 
kurumlara dair §ahislar 
yahut dairelerce hazirlanan 
raporlardir.

gibi faaliyetleri zikre degerdir. Bu reformlarm, ilerleyen donemlerde devletin do- 
nu§umunde onemli roller oynayacak olan Halil Hamid Pa§a’nm programmm alt 
yapismi olu§turdugu soylenebilir. Ragip Pa§a, sonraki donemde onemli reformlara 
imza atacak olan Cezayirli Palabiyik Gazi Hasan Pa§a, Hamza Hamid Pa§a, Halil 
Hamid Pa§a ve Ahmed Resmi Efendi (1757-1758 Viyana ve 1763-1764 Berlin elyi- 
si) gibi isimlerin de hamiligini ustlendi; ayrica, Voltaire ve Newton gibi me§hurla- 
rm eserlerini tercume ettirdi. III. Mustafa doneminde Paris, Viyana, Berlin, Var§o- 
va ve Rusya’ya elyiler gonderilmifli.

18. yiizyilda Osmanli Devleti'nin etrafindaki diinya ile ili§kileri nasildi ve bu ili§kiler han- 
gi yollarla kuruluyordu?

I. Abdulhamid ( 1774-1789)
I. Abdiilhamid devrinde gorev yapan devlet adamlari iyerisinde sadrazam olarak 
Silahdar Seyyid Karavezir Mehmed Pa§a (1779-1781), Halil Hamid Pa§a (1782
1785) ve Koca Yusuf Pa§a (1786-1789); Kaptan-i Derya olarak da Cezayirli Gazi 
Hasan Pa§a (1774-1789) on plana yikmakta olup pek yok islahat giri§iminin altm- 
da Halil Hamid Pa§a’mn imzasi vardir.

I. Abdulhamid devrinde padi§aha bir dizi layiha sunulmu§tu. Canikli Ali Pa§a, 
padi§aha sundugu Tedabiru 1-Gaze vat ba§likli eserinde, askeriyeden ilmiyeye, (1st 
diizey devlet gorevlilerine ve yiyecekten satin alma i§lemlerine kadar pek yok ko- 
nuda islahat tavsiyelerinde bulunur. Baron de Tott, Baron von Brentano, M. Bon- 
neval, General Karlo de Kotzi gibi yabanci uzmanlar sadrazam Halil Hamid Pa§a’ya 
askeri lslahatlara ili§kin layihalar sundu. Isvey elyiligi terciimam D’Ohsson ve Fran- 
sa elyisi Choiseul-Gouiffier’e de zaman zaman fikir dam§an Halil Hamid Pa§a, 
Fransa’dan da teknik uzmanlar getirtti.

Bu donemin onemli geli§melerinden biri de, 1775’te Miihendishane-i Bahri-i 
Hiimayun’un (1781’den itibaren Miihendishane-i Tersane-i Amire) kurulmasidir. 
Boyle bir mektebin kurulu§unda 1768-1774 Osmanli-Rus Sava§imn ve 1770 ()e§me 
deniz sava§imn etkili ve te§vik edici oldugu ayiktir. Ayrica, Nisan 1775’te Tersa- 
ne’de Daragaci bolgesinde ayilan Hendesehane de Halil Hamid Pa§a doneminde 
yeniden diizenlendi. Ileride kurulacak olan Miihendishane-i Berri-i Hiimayun da, 
Miihendishane-i Bahri-i Hiimayun’un biinyesinden yiknn§ bir egitim kurumudur. 
Defterdar Mustafa Re§id Efendi okulun nazirligma getirildi. Hocalari ise matema- 
tikyi Cezayirli Seyyid Hasan Bey, Seyyid Osman, Gelenbevi Ismail Efendi, Ibrahim 
Kami, Palabiyik Mehmed, Ali Bahar ve Mehmed Salih gibi isimlerdi. Matematik ve 
geometri derslerinin okutulmasmdaki amay, top ati§larmda ba§ari elde etmekti. 
Fransizlarm 1784’te aytiklari Istihkam Okulu’nda, De La Fayette, Gelenbevi Ismail 
Efendi ve Kasabzade Ibrahim Efendi gibi hocalar matematik dersleri verdi.

I. Abdulhamid, her ne kadar uygulanamami§ olsa da, Agustos 1777’de timar ve 
zeamet sisteminin islahim kararla§tirdi. 1775’ten itibaren kara leventleri te§kilatimn 
kaldirilmasi ve levent admin kullanilmamasi yolunda onemli adimlar atildi. Ayri
ca, Yeniyeri Ocagi’na bir alternatif olu§turma konusu da gundeme geldi. Menzil- 
lerle medrese egitiminin duzenlenmesi, Hindistan’dan ustalar getirterek Istan- 
bul’da dokuma tezgahlari kurdurma tasarisi, 1786’da §ehir kethudaliklarmin olu§- 
turulmasi, topyu, lagimci ve humbaraci ocaklarmin islahi (Tophane’nin islahi iyin 
Fransiz Top Dokumhanesi muduru Franyois Alexi’nin Istanbul’a getirildigi bilini- 
yor), surat topyularinin sayismm 300’den 2.000’e yikarilmasi, humbaraci ve topyu 
ocagi askerlerinin talimi, Baltaci Ocagi’nm yeniden ayilmasi, donanma iyin hafif
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gemilerin in§asi ve matbah eminligine ili§kin duzenlemeler, bu donemin geli§me- 
leri arasmdadir.

Uzun suredir atil durumda olan Muteferrika matbaasi, 12 Mart 1784’te Halil Ha
mid Pa§a’nm sadareti esnasmda Beylikyi Mehmet Ra§id ile Vakanuvis Ahmed Va- 
sif’m onculugunde yeniden ayildi. Bu konudaki bir diger onemli geli§me de, Cho- 
iseul-Gouffier’in onculugunde 1784’te Fransiz elyiliginde bir matbaanin ayilmasiy- 
di. Bu donemde, ayrica, Avrupa basmini takip ve matbuatta yikan yazilari tercume 
etmek uzere Babiali’de bir birim kuruldu.

I. Abdulhamid doneminde 
yeniden agilan matbaada, 
Sami-fiakir-Subhi Tarih 'leri, 
izzi Tarih 'i ve 
ibnu'l-Hacib'in Arapga 
gramerine iliflkin irabu’l- 
Kafiye'si olmak uzere ug 
eser basildi.

III. SELiM (1789-1807) VE NiZAM-I CEDiD
1789’da tahta geymeden onceki kafes yillarmda topyulukla ilgili bir risale kaleme 
aldigi bilinen III. Selim, Nizam’i Cedid adi verilen buyuk reform programmi 1792’de 
devreye sokmu§; Nizam-i Cedid programi kapsammda toplam 22 layiha sunulmu§- 
tu. Bunlar arasmda, Koca Yusuf Pa§a, Defterdar §erif Efendi, Tatarcik Abdullah 
Efendi ve D’Ohsson zikredilebilir. Layihalardaki ortak goru§, askerin, yani Yeniye- 
ri Ocagi’nm islahi idi. Layiha yazarlarmdan ocagm kadim Osmanli kanunlarma go
re duzenlenebilecegini savunanlarm, gelenekyi yorumculari; ocaga alternatif bir 
ordunun olu§turulmasi onerisinin sahipleri de radikal kanadi olu§turdugu iddia 
edilebilir. Devletin, Nizam-i Cedid’in henuz olu§turulma evresinde askerin islahi 
konusunda sunulan ve yogunlukla kalemiye mensuplarmca hazirlanan layihalar 
arasindan daha radikal goru§lere sahip olan Re§id Efendi ile Abdullah Bird Efen- 
di’nin layihalarmi benimsedigi ve Yeniyeri Ocagi’na alternatif bir yapilanma, hatta, 
ayikya zikredilmese de, Yeniyeri Ocagi’ni kaldirma te§ebbusu iyerisine girdigi an- 
la§iliyor. Yeniyerilere alternatif bir ordu hazirlama niyeti netameli bir i§ olup he- 
men akla Sultan II. Osman’m yine ayni §ekilde alternatif bir ordu yaratma te§ebbu- 
su sonucu katli meselesini (haile-i Osmaniye) getiriyordu. Bir layiha yazarmm, ye- 
ni kurulacak ordunun Anadolu ve Balkan kirsalmdan seyilecek ve duzenli talime 
tabi tutulacak genylerden olu§turulmasi yonundeki onerisi, ocaktaki mevcut yapi- 
lanmayi kokunden degi§tirmek ve yeniyerilerin baskmligmi kirmaya yonelik olma- 
liydi. Bir ba§ka layiha yazari ise, onceden orduda bulunmami§ koylulerle yetimle- 
rin istihdammi oneriyordu.
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Nizam-i Cedid, dar anlamda bu donemde yapilan askeri reformlarm; geni§ an- 
lamda ise, III. Selim devrinde yapilan butun yeniliklerin ortak adiydi. Sunulan la- 
yihalari degerlendirmek uzere kurulan komisyon, 72 maddeden olu§an bir reform 
programi ortaya koymu§tu. Olayin askeri ya da yeniyerileri ilgilendiren kismi, ta- 
lim yapilmasi ve “talimli asker” yeti§tirilmesi istegi idi. Talimler, ate§li silahlar kar- 
§ismda harp etmeyi ve yeni sava§ teknikleri yeryevesinde tufegin kullanimini og- 
retmeyi amayliyordu. Topkapi Sarayi’nda Aga Yeri isimli alanm talimgah olarak 
duzenlenmesi bu amaca yoneliktir.

III. Selim’in programi, humbaraci, lagimci ve topyu ocaklarinda, yani askeriye- 
nin tamaminda islahat yapilmasini ongoruyordu. Bu duzenlemeler iyin ba§ta Fran- 
siz uzmanlar olmak uzere yabanci teknik destege ihtiyay vardi. Nizam-i Cedid eki- 
bi, Rumeli Kazaskeri Ismail Pa§azade es-Seyyid Ibrahim Ismet Bey, Valide Sultan 
Kethudasi Yusuf Aga, Bozok Mutasarrifi £aparzade Suleyman Bey ve Karaman Va- 
lisi Kadi Abdurrahman Pa§a gibi kimselerden olu§uyordu.

Nizam-i Cedid programinin onemli bir ayagini da deniz gucune (donanma) yo- 
nelik duzenlemeler olu§turur. Agir ve dolayisiyla yava§ gemilerin yerini hafif ve 
hizli gemiler aldi. Avrupa’dan askeri ve teknik alanlarda yeti§mi§ ki§iler, Osmanli 
ulkesinde istihdam edildi. Yapilan hukuki duzenlemelerle disiplin saglanmaya ya- 
li§ildi. Muhendishane-i Bahri-i Humayun yeniden duzenlendi. Ayrica, 1795’te Has- 
koy’de Muhendishane-i Berri-i Humayun ayildi. Bu okulda matematik ve geomet- 
ri agirlikli dersler verilmekteydi. Ba§ogretmen Abdurrahman Efendi’nin di§mda, 
Huseyin Rifki, Ibrahim Kami, Hafiz Seyyid Ibrahim Edhem ve Elhac Hafiz Abdul
lah gibi isimler burada dersler verdi. 1797’de telif ve tercume eserler basmak ama- 
ciyla Muhendishane-i Berri-i Humayun matbaasi kuruldu ve 1824’e kadar faaliyet- 
lerini surdurdu; ayrica, okul bunyesinde bir de kutuphane olufluruldu.

Nizam-i Cedid reformlarini finanse etmek amaciyla Irad-i Cedid Hazinesi kurul
du ve bazi gelirler yeni hazineye tahsis edildi. Hazine gelirlerinin 100 milyon ku- 
ru§a (200.000 kese) ula§acagi tahmin edilmekteydi. Irad-i Cedid hazinesi, sadece 
Nizam-i Cedid’in finansmanina indirgenecek bir yapilanma degildi; malikane ve 
esham sistemlerinin bertaraf edilebilmesi ve timar sisteminin duzenlenmesi gibi 
daha geni§ olyekli bir programin paryasiydi.

Askeri reform, yalniz Istanbul’la sinirli degildi; Anadolu’da da Istanbul’dakine 
benzer faaliyetler gundemdeydi. Nizam-i Cedid programinin makro olyekte ba§a- 
riya ula§masi ve merkezi otoritenin guylendirilmesi amayli; imparatorlugun geni§ 
cografyasinda zenginlik ve gucunun dorugunda Pazvandoglu, Tirsiniklioglu, Te- 
pedelenli, I§kodrali, Canikli, Cezzar ve Kavalali gibi muktedir ayanlara yonelik 
hamleler sonuysuz kaldi. Kadilara ili§kin mulki duzenlemeler de netice vermedi. 
Ferdi gemi i§letmeciligi, yerli kuma§ kullanimi gibi iktisadi ve ticari sahada plan- 
lanan duzenlemeler ise ayni akibeti tatti. Amaylanan, ayanlarin halkya seyimi, ka- 
dilarin ise idari ve adli gorevlerinin ayri§tirilmasi idi. III. Selim’in yerli kuma§ kul
lanimi ve ithalatin azaltilmasi iyin sadrazama gonderdigi emir dikkat yekicidir: 
“Ben daima Istanbulkari, Ankarakari kuma§ giyerim, devlet ricalim ise hala Hind- 
kari ve Irankari kuma§ giyerler. Memleket kuma§lari giyerlerse, memleket mall re- 
vay bulur.”

III. Selim’in Osmanli’nin etrafindaki dunya ile munasebeti ayisindan belki de en 
onemli giri§imi, 1793’te Londra ve 1797’de Paris, Viyana ve Berlin’de daimi ikamet 
elyiliklerini kurmasiydi. Bu elyiliklerle, Osmanli yerli unsurlarinin Avrupa dilleri ve 
kulturlerine vakif olmasi; hizli ve guvenilir bilgi aki§inm saglanmasiyla da Osman
li di§ siyasetinin etkin bir biyimde yurutulmesi amaylanmi§ti.
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Doneme ili§kin en onemli geli§melerden biri de “Avrupa tuccari” uygulamasi- 
dir. Bu uygulamayla, gayrimuslim Osmanli tuccarina Avrupali tuccar gibi ticaret 
yapma hakki tanindi. Avrupa tuccari berati bu gruplara §uphesiz bir lutuf olarak 
degil, esnafm kendisine yaratmi§ oldugu alanm zorunlu bir sonucu olarak verilmi§- 
ti. Devlet, kendi uyrugunda olan bu tiiccarm kapitulasyonlarm yabanci tiiccara 
sagladigi haklardan yararianmak amaciyla yabanci devletlerin uyruguna geymeme- 
leri iyin boyle bir uygulamaya ba§vurmu§tu. Boylece, gayrimuslim tuccari berat yo- 
luyla kendine baglayip ticari faaliyetlerini Osmanli tebaasi olarak surdurmelerini 
saglamak istedi.

III. Selim’in, ozellikle yangmlann yarattigi tahribatm izlerini silmek amaciyla Is- 
tanbul’un iman iyin yabaladigi biliniyor. Nev§ehirli Damad Ibrahim Pa§a donemi- 
nin popiiler yapisi Kagithane’deki Sadabad K6§kii’nu yeniden canlandirma proje- 
si bu kapsamda degerlendirilebilir. Esasmda Sadabad Ko§kii popularitesini hiybir 
zaman kaybetmedi. 1730 sonrasmda ye§itli heyetlerin burada agirlandigi du§uniil- 
dugiinde, 1730’daki isyanda ko§kiin tamamen yikildigi algisimn dogru olmadigi 
ortaya yikmaktadir. Bu donemde, aynca, yangmlardan korunabilmek amaciyla Ba- 
yezid, Siileymaniye, Nuruosmaniye ve Laleli camilerinin avlulanna su havuzlanmn 
yapildigi ve 1795’te Hasir Iskelesi’nde meydana gelen yangm sonrasmda ise bir 
imar nizamimn devreye sokuldugu biliniyor.

Selimiye Camii Vakasi, II. Edirne Vakasi, Vaka-yi Selimiyye 
(Mayis 1807 isyani) yahut Nizam-i Cedid’e Muhalefet
Nizam-i Cedid programi kapsammda, Yeniyerilerin tepkisini yekmemek amaciyla 
Bostanci Ocagi’na bagli olarak Levent yiftliginde “Bostani Tufekyisi’’ isimli yeni bir 
birim kuruldu. Diizenli talim yapan bu birlikteki askerlere gunliik 50 akye gibi 
yuksek bir ucret verilmekteydi. Buna kar§ilik Yeniyeri Ocagi iyerisinde “Yeniyeri 
Tufekyisi” adiyla yeni kurulan birimde gorev yapan askerlere Bostanci Tufekyileri- 
ne verilenin yarisi kadar ucret verilmesi ve bunlarm daha kisa talimler yapmalari, 
bu birligin Yeniyerilerin tepkilerini yekmemek uzere kurulan gostermelik bir yapi 
oldugu anla§ilryor. Ayrica, Nizam-i Cedid askerlerine, Yeniyerilere kiyasla daha iyi 
ve ucretsiz, et ve ekmek veriliyordu.

Bu ifadelerden de anla§ilacagi uzere, yeniyerilerin askeri reforma yonelik tep- 
kileri, basit bir yeniye muhalefet olarak degil, yeni kurulan Yeniyeri Tufekyisi Oca- 
gi’nin maa§larinm duguklugu yuzunden cazibe merkezi olamamasiyla da ilgiliydi. 
Ornegin, Fransiz i§galine ugrayan Misir’a sefer hazirligi iyin 1.000 yeniyerinin tu- 
fekyi olarak istihdami soz konusu oldugunda, yeniyerilerin tufekyi olarak degil de, 
dalkiliy yazilmayi arzulamalarinin ardindaki sebep zikredilen maa§/bah§i§ yeter- 
sizligi idi. Yoksa yeniyerilerin, yeni ordunun kuruldugu duyurulur duyurulmaz bu
na kar§i yiktiklari §eklindeki baki§ ayisi dogru degildi. Nihayet, sorun reforma ve 
yenile§meye muhalefetten ziyade, yeni program ayiklanip uygulandikya yeniyeri
lerin aleyhindeki olumsuzluklarm artmasi ve programm onlar iyin avantajli herhan- 
gi bir yonunun olmamasiydi. Sadece yeniyerilerin degil, Nizam-i Cedid ile alanlari 
kisitlanip di§lanan ulemanm, esame sahibi olup mevcut konumlari tehlikeye du- 
§en kitlelerin ve irad-i cedid hazinesi kapsammdaki duzenlemelerden zarara ugra
yan kesimlerin de yikarlari zedelendi.

Dalkilic: Savas halinde 
du§man ordusuna akinlar 
duzenlemek yahut ku§atma 
altina alinan kalelere 
girmekle gorev l i  fedailer iyin 
kullanilirdi.

Esame: Yeniyerilere verilen, 
iyerisinde ad, orta bilgisi ve 
maay miktarinin yazildigi 
belge.
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K I T A P Ebubekir Ratib Efendi Uzerine yararli bir kaynak icin bkz. Fatih Yesil, Aydmlanma (,afin- 
da bir Osmanli Kdtibi Ebubekir Ratib Efendi (1750-1799), istanbul 2011.

Nizam-i Cedid hareketi ve III. Selim’in saltanati, 1805 Selimiye Camii Vakasi, 
1806 II. Edirne Olayi ve 1807 Kabakyi isyam diye meghur olan Vaka-yi Selimiyye 
gibi birbirini takip eden uy buyuk hadisenin ortaya yikardigi karmagik bir muhale- 
fet siireci neticesinde sona erdi. Olaylarm ilki, Uskiidar’da yeni kiglamn yamnda in
ga edilen Selimiye Camii’nin Nisan 1805’te tamamlanmasi ve ilk Cuma selamligi to- 
reni munasebetiyle yapilan hazirliklara denk geldi. Olaym nedeni, yeni kurulan 
Tufekyi Ocagi’nin Yeniyeri Ocagi’nin yerini alacagma dair o sirada piyasada dola- 
gan soylentilerdi. II. Edirne Olayi’nm ozelde III. Selim’in zorunlu askerlik uygula- 
masmda israr etmesi; genelde ise, Nizam-i Cedid’in Istanbul ve Anadolu’dan son- 
ra Rumeli’de de uygulanmasi isteginden dolayi patlak verdigi biliniyor. Zorunlu as
kerlik ilk kez Mart 1805’te gundeme getirilmig; ancak, uygulanamamigti. Haziran 
1806’da tekrar gundeme getirildi ve Rumeli’de de uygulanmak istendi. Olay da bu- 
rada dugumlendi. Nizam-i Cedid’in onde gelen uygulayicilarmdan Karaman Bey- 
lerbeyi Kadi Abdurrahman Paga’mn idaresinde Silivri, Tekirdag, £orlu bolgesine 
dogru harekete geyen birlikler guylu bir muhalefetle kar§ila§ti ve bu giri§im de so- 
nuysuz kaldi. E§ zamanli olarak yikan Vehhabi isyanlariyla Ingiliz filosunun Istan- 
bul’u tazyiki, III. Selim’in elini daha da zayiflatti.

25 Mayis 1807’de yikan ve Nizam-i Cedid’e esas darbeyi indiren isyanda ( Va- 
ka-yi Selimiyye), iki onemli organizator goze yarpar: Sadaret Kaymakami Kose 
Musa Pa§a ile §eyhiilislam §erifzade (Topal) Mehmed Ataullah Efendi. Nizam-i 
Cedid’in onderlerinden on birinin idam edildigi isyanda Kabakyi Mustafa isimli 
Kastamonu kokenli bir yeniyerinin on plana yiktigi bilinmektedir. Esas ilginy 
olan, III. Selim’den sonra tahta geyecek olan IV. Mustafa’mn (Mayis 1807-Temmuz 
1808), Vaka-yi Selimiyye’de isyancilar lehine iistlendigi belirgin roldii. III. Selim’in 
Temmuz 1808’de olduriilmesi de IV. Mustafa’mn emriyle geryekle§ecektir. Tipki 
1730’da oldugu gibi, 1807’deki bu isyamn da bir iktidar yeki§mesi oldugu ayiktir; 
nitekim, yeni padi§ah adayi isyamn organizasyonunda yer aldi. Biitiin bu bilgile- 
re ragmen, hem 1730’un hem de 1807’nin modernle§me/batilila§ma hareketlerine 
kar§i tutucu birer tepki olarak yansitilamayacagi ayiktir. Devlet, bu isyan sonu- 
cunda, yeni kurdugu Bostani Tiifekyisi Ocagi’m arzuladigi seviyeye getiremeden 
geni§ bir kitlenin yardimci oldugu Yeniyeri Ocagi’na bir kere daha maglup dug- 
mug oldu.

Nizam-i Cedid’e muhalefet ortaminda kaleme alinimg birinci elden bir kaynak icin bkz. 
Ubeydullah Kuginani Ebubekir Efendi, Asiler ve Gaziler: Kabakci Mustafa Risalesi [ori- 
jinal adi: Zebire-iKu§manifi Tarif-iNizam-i Hhami\, haz. Aysel Danaci Yddiz, istanbul 
2007.

Osmanli Devleti’nin 18. yiizyilini kusatims baskin iki kategorinin (Lale Devri ve Nizam-i 
Cedid) ne gibi acinazlari soz konusudur?
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Unitede ele alman konulara ili§kin gorsellerin de yer aldigi, Amerikan Kongre Kutupha- 
nesi'nin Sultan II. Abdulhamid'e ait fotograf koleksiyonuna http://www.loc.gov/pictu- 
res/collection/ahii/ adresinden ulasabilirsiniz.

Donemin kaynaklarmda “Vaka-yi Selimiyye” olarak isimlendirilen Mayis 1807 isyam, son- 
raki tarihyaziminda Kabakci Mustafa adiyla ozde§le§tirilerek Kabakci Mustafa isyam veya 
Kabakci isyam olarak zikredilir olinustur.

18. yiizyilda Osmanli tahtina gecinis padisahlann donemleri, reform hareketleri bagla- 
minda nasd karsilastinlabilir?

Nizam-i Cedid reformlarma tek muhalif cephenin yeniyeriler oldugu §eklinde- 
ki yakla§im ye§itli problemler barmdirmakta ve karma§ik resmi gormeyi engelle- 
mektedir. Nizam-i Cedid eliti kar§isma Yeniyeri Ocagi’mn konumlandirilmasi bu 
baglamda dogru, ancak eksiktir. Devletin yeniyerilerle sorunu ne idi? Olaym bir 
soylem ve propaganda, bir de tarihsel geryeklik boyutu bulunmaktadir. Literatiir- 
de, bu iki boyutun arasmdaki yizgi belirsizle§tirilerek anla§ilmaz bir hale getiril- 
mi§tir. Sorun, yeniyerilerin askerlik di§i i§lerle, yani, ticaret ve zenaatle ugra§ip es- 
nafla§malari nnydi? Nizam-i Cedid iyerisindeki kimselerin de talime ilaveten esnaf- 
liga bula§nn§ olmalarma merkezi yonetimin izin verdigi dikkate almdigmda bu tez 
geyerliligini kaybetmektedir. 18. yiizyil sonu itibarryla 400.000 esame sahibinin 
varligi bildirilmektedir; oysa, geryekte askerlikle me§gul olanlarm sayisi 40.000’den 
fazla olmamaliydi. Sorun yeniyerilerin ellerinde bulunan esamelerin adeta senet 
gibi alimp satilmasimn oniine geyilmesi miydi? Bu da geryek bir sorun olarak go- 
riinmemektedir. Nizam-i Cedid projesi kapsammda yeniyeri esamelerine yonelik 
devletin duzenlemeleri ve askerlik di§i faaliyetlere bula§mi§ yeniyerilerin duruma 
muhalefeti tekrarlanagelmi§tir. Burada ocagm “bozulmasi" yukiimluliigu askerin 
omuzlarma bindirilirken, devletin siireyteki belirleyiciligi ve buna goz yummasi ise
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goz ardi edilir. Oysa, devletin bizzat kendisi esamelerin almip satilmasma izin ver- 
mi§ti. Bu ise uzun vadede Yeniyeri Ocagi’ni yipratan bir unsur haline donu§ecek- 
ti. Netice olarak Nizam-i Cedid’in ne oldugu sorusuna, “gorunu§te reform, ancak 
geryekte devletin yeniden yapilandirilmasi programi” §eklinde bir cevap verilebi- 
lir.

18. yuzyil Osmanli tarihinin temel meselelerinden birini de ayanlarm yukselifl 
oluflurur. Yukarida devletin bu gruplara yonelik duzenlemeleri somut olarak III. 
Selim donemi baglammda incelenmi§se de, ayanlarla merkezi devlet arasmdaki 
mucadele ve onlara yonelik duzenlemeler sadece bu doneme ait bir gundem de- 
gildir. Ayanligm dogu§u, 1683 Viyana bozgunu ve 1723 sonrasi Osmanli-Iran sa- 
va§lari ile, ayanlarm buyuk guce eri§meleri ise 1768 Osmanli-Rus Sava§i ile ilgili il- 
gilidir. Ayanlarm yukseli§inin 1695 sonrasi uygulamaya konan malikane sistemi ile 
de yakmdan ilgisi vardir. Suregiden sureyte, toprak sahipligi, mali ve askeri guy gi- 
bi konularda merkezi devlet ile yakmdan baglanti halinde yali§an bu gruplar, artik 
yerel otoriteler olmanm otesinde devletin yonetim erkinin de bir bile§eni oldular. 
Ta§rada yukselen ayan aileleri, her ne kadar merkezi otoriteyi tehdit eder bir go- 
runum arz etseler de, devletin asker ve sefer ihtiyaylarmm kar§ilanmasmda onlarm 
guylerini kullanmak zorunda kaldigi da bir geryektir.

Devlet, ayan seyimleri konusundaki karma§a sebebiyle aralarmdaki mucadele- 
lere 1786’da el koyarak bu guylerin yerine §ehir kethudaligmi getirmeye yali§tiysa 
da bunda ba§ari saglayamadi ve 1790’da yeniden seyilmi§ ayan uygulamasma do- 
nuldu. Ayanlarm edinmi§ olduklari gucun hukuki bir di§avurumu anlamma gelebi- 
lecek olan Sened-i Ittifak, 1808’de Osmanli tarihinin ayanliktan gelme yegane sad- 
razami Alemdar Mustafa Pa§a’nm yabalariyla ortaya yikti. Sadece ayanm bir kismi- 
nin imzaladigi Sened-i Ittifak, hazirlanmasmi takip eden ay Istanbul’da yikan bir 
yeniyeri isyani neticesinde Alemdar Mustafa Pa§a’yla birlikte tarihe kari§ti.

Osmanli Devleti'nin 18. yiizyilda gecirinis oldugu ddnu§umu nasil tarif edebiliriz? Batilila- 
§an ve gerileyen Osmanli mi, modem devlete dogru yol alan Osmanli mi?



1. Uni te - Reformlar in Zemini :  18. Yuzyi l 17

Ozet

<ĵ  Yenileflme, batililaflma, modernleflme ve gerileme 
1 kavramlanm Osmanli Devleti’nin 18. yuzyili

baglammda tammlayabilme ve bu donemi “Lale 
Devri” ve “Nizam-i Cedid”gibi hakim kategorile- 
rin smirliliklanmn otesinde agiklayabilme 
Klasik tarihyaziminda Osmanli Devleti’nin 18. 
yuzyili modernle§me paradigmasi iyerisinde ka- 
leme almmi§; Osmanli Devleti ile Turkiye Cum- 
huriyeti ozde§ iki kategori olarak degerlendiril- 
mi§ ve Turkiye’deki batilila§manm kokenleri bu 
yuzyilda aranmi§tir. Osmanli Devleti, bu anlam- 
da, Bati kar§ismda gerilemi§; yenile§me ve mo- 
dernle§mesini hakkiyla tamamlayamami§; mo- 
dernle§meye yabalami§; ancak her zaman olum- 
lu sonuylar alamami§ bir olu§um olarak sunul- 
mu§tur. Batilila§manin kokenlerini burada ara- 
mak, Lale Devri ve Nizam-i Cedid olarak nitelen- 
dirilen donemleri gereginden fazla one yikarmi§; 
bu iki donem abartilarla ve saptirmalarla dolu bir 
biyimde degerlendirilmi§tir.

Osmanli Devleti’nin 18. yuzyilda gegirdigi degi- 
flim ve donuflumu izahta klasik galigmalarla ye- 
ni arafltirmalardaki fikirleri karflilafltirabilme 
Osmanli tarihyazimini klasik ve revizyonist ya- 
li§malar olarak iki kategoride degerlendirebili- 
riz. 1980 ve ozellikle de 1990’lardan sonra Os
manli tarihyilerinin onemli bir kismi, modernle§- 
me paradigmasinin sinirlarini a§arak Oryantalist 
ve Avrupa-merkezci Osmanli tarihyazimini terk 
etmi§lerdir.

Osmanli Devleti’nin 18. yuzyildaki askeri ve ida- 
ri reformlanni kendi ig dinamikleri igerisinde 
agiklayip Osmanli Devleti’ni etrafmdaki dunya 
ile iliflkilendirebilme
Revizyonist Osmanli tarihyileri, Osmanli/Ortado- 
gu tarihini ele alirken iy dinamiklere onem ver- 
mek egilimindedirler. Bati Asya ve Kuzey Afri- 
ka’yi da, Avrupa ile e§it iki kategori olarak ele 
alip kendi ozel ko§ullari iyerisinde degerlendir- 
menin daha adil bir tarih yorumu ortaya yikara- 
cagini du§unmektedirler. 18. yuzyilda Osmanli 
Devleti, dunyanin degi§ik yerlerinde kurdugu 
ikamet elyilikleri, tercume faaliyetleri ve mustakil 
tercume odasiyla dunya ile entegre bir yapi idi.

P 18. yuzyilda tahta gegmifl padiflahlann donem- 
lerini karflilafltirabilme, devlet yonetiminin temel 
figurlerini tamyabilme ve devletin gegirdigi ge- 
nel donuflumu agiklayabilme 
Lale Devri ve Nizam-i Cedid’in literaturdeki bas- 
kinligi bu donemlerin padi§ahlarini one yikar- 
mi§tir. Oysa dikkatli bir bakflla, III. Ahmed ve 
III. Selim arasindaki padi§ahlar donemlerinde de 
Lale Devri ve Nizam-i Cedid donemlerindekine 
benzer islahat giri§imlerinin oldugu gorulur. Ta- 
rihsel sureklilik ayisindan bu tur ayri§tirmalar so- 
runludur. Osmanli Devleti, 18. yuzyilda onemli 
projelere imza atti. Bu projeler §uphesiz sadece 
padi§ahlarm guyleri ve yonetim kabiliyetleriyle 
geryekle§medi; padi§ahlar, yanlarinda bulunan 
geni§ ekiplerle devlet yonetimini yuruttuler. Nev- 
§ehirli Damad Ibrahim Pa§a, Hekimoglu Ali Pa- 
§a, Koca Ragip Pa§a, Halil Hamid Pa§a ve Ceza- 
yirli Gazi Hasan Pa§a, one yikan isimlerden sa
dece bir kayidir. 18. yuzyilda Osmanli Devle
ti’nin geyirdigi donu§um, padi§ah bazinda yahut 
bazi baskin kategorilerin golgesinde anla§ilamaz. 
Osmanli Devleti, bu donemde ortaya yikan ihti- 
yaylarla degi§en iy ve di§ dengelere paralel ola
rak modern devlete dogru olan donu§umunu 
surdurdu.
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Kendimizi Sinayalim
1. II. Mustafa doneminde §eyhulislam olan ve ilmiye 
sinifimn siyasalla§masinm ve nepotizmin tipik bir orne- 
gini temsil eden kifli a§agidakilerden hangisidir?

a. Feyzullah Efendi
b. Yeni§ehirli Abdullah Efendi
c. ^ivizade Mehmed Efendi
d. Zenbilli Ali Efendi
e. £atalcali Ali Efendi

2. Ord. Prof. Dr. Enver Ziya Karal, Osmanli Tarihi 
isimli kitabinda;

“Lale Devri, her §eyden once yeni bir ya§ama an- 
layi§inin ifadesidir. Nedim, ‘Gulelim, oynayalim, 
kam alalim dunyadan’ misrai ile bu anlayi§i goste- 
rir. Devrin butununde Avrupa tesirlerinin de oldu- 
gu kesin bir geryektir. Matbaa, Bati’dan aldigimiz 
ilk teknik araytir” der.

Karal’in tespitleriyle ilgili a§agidaki yikarimlardan han- 
gisi yapilabilir?

I. Lale Devri’ni bir zevk ve safa donemi olarak 
resmeder.

II. Osmanli tarihini Avrupa-merkezci bir yeryeve- 
den yorumlar.

III. Donemi batilila§ma perspektifinden yorumlar.

a. Yalniz I
b. Yalniz II
c. Yalniz III
d. II ve III
e. I, II ve III 3

3. A§agidakilerden hangisi Nev§ehirli Damad Ibrahim 
Pa§a’nin sadrazamligi doneminde Paris elyisi olarak go- 
revlendirilmi§tir?

a. Ebubekir Ratib Efendi
b. Ahmet Resmi Efendi
c. Yirmisekiz £elebi Mehmet Efendi
d. Yirmisekiz ^elebizade Mehmet Sait Efendi
e. Pirizade Mehmet Sahip Efendi

4. I. III. Ahmed donemi, 1730’da yikan Patrona Halil
isyani diye me§hur isyanla sona erdi.

II. III. Selim donemi, 1807’de Kabakyi Mustafa isya
ni diye me§hur isyanla sona erdi.

III. 1730’daki isyanin organizasyonunda bulunanla- 
rin bir kismi yeni yonetimde guylu makamlara 
geldi.

IV. 1807’deki isyana destek veren IV. Mustafa yeni 
padi§ah oldu.

Bu bilgilere gore, a§agidaki ifadelerden hangisi 
dogrudur?

a. Patrona Halil bir halk kahramanidir.
b. Kabakyi Mustafa bir halk kahramanidir.
c. Osmanli padi§ahlarinm tamami isyanlar sonucu 

tahttan yekilmi§lerdir.
d. Iki isyanin da organizatorleri, Patrona Halil ve 

Kabakyi Mustafa gibi isimleri one yikararak as- 
linda devleti ele geyirmeyi hedeflemi§lerdir.

e. Iki isyanda da organizatorler vardi; ancak Patro
na Halil ve Kabakyi Mustafa gibi liderler olmak- 
sizin ba§ariya ula§malari imkansizdi.

5. Muhendishane-i Bahri-i Humayun a§agidaki padi- 
§ahlardan hangisi doneminde ayilmi§tir?

a. III. Mustafa
b. I. Abdulhamid
c. III. Osman
d. III. Selim
e. I. Mahmud

6. III. Selim, sadrazama gonderdigi emirde “Ben dai- 
ma Istanbulkari, Ankarakari kuma§ giyerim, devlet ri- 
calim ise hala Hindkari ve Irankari kuma§ giyerler. 
Memleket kuma§lari giyerlerse, memleket mall revay 
bulur” demi§tir.

Padi§ahin bu sozleriyle, a§agidakilerden hangisini kas- 
tettigi iddia edilebilir?

a. Osmanli ulkesinde imal edilen mallarin kullani- 
minin te§vikini

b. Istanbul ve Ankara kuma§larinin Hind ve Iran 
kuma§larma gore kalite bakimindan ustun oldu- 
gunu

c Memlekette ozellikle Istanbul ve Ankara kuma§- 
larinin me§hur oldugunu

d. Kuma§ ithalini yasakladigini
e. Kuma§ ihracini yasakladigini
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7. Osmanli tarihinde I. Edirne Vakasi ve II. Edime Va- 
kasi olarak bilinen hadiselerin saltanatlari doneminde 
geryekle§tigi padi§ahlar a§agidaki §iklarin hangisinde 
dogru verilmi§tir?

a. III. Ahmet - I.Mahmut
b. II. Mustafa - III. Ahmet
c. III. Selim - II. Mahmut
d. II. Mustafa - III. Selim
e. III. Ahmet - III. Selim

8. Napolyon’un Misir’i iflgali a§agidaki Osmanli padi- 
§ahlarindan hangisinin donemine denk gelmi§tir?

a. II. Mustafa
b. III. Ahmet
c. I. Mahmut
d. III. Osman
e. III. Selim

9. Bugunku Deniz Harp Okulu ve Kara Harp Oku- 
lu’nun ilk tohumlarini olu§turan 18. yuzyilda kurulmu§ 
okullar a§agidaki §iklarin hangisinde dogru verilmi§tir?

a. Muhendishane-i Bahri-i Humayun-Muhendisha- 
ne-i Berri-i Humayun

b. Mekteb-i Mulkiye -Mekteb-i Hukuk
c. Enderun Mektebi-Ziraat Mektebi
d. Darulmuallimin-Darulmuallimat
e. Mekteb-i Tibbiye -Sanayi-i Nefise Mektebi

10. Selimiye Vakasi hangi padi§ah doneminde meyda- 
na gelmi§tir?

a. II. Osman
b. IV. Murat
c. III. Mustafa
d. III. Selim
e. II. Mahmut

Okuma Parpasi
“18. yuzyilin ilk yeyreginde Damad (Silahdar) (§ehit) 
Ali Pa§a, emsallerinden farkli olarak (ve belki de Os
manli tarihinde ilk kez) butyeyi denkle§tirmek iyin on- 
celikle sarayin tuketimini kismaya niyetlendi. Oysa Ali 
Pa§a’nin kendi hanesinin giderleri, ornegin 1714-15 ara- 
sindaki bir yillik masraflari, 1718 sonrasinda Damad Ib
rahim Pa§a’nin benzer masraf kalemlerini iyeren yillik 
hesap defterleri ile kar§ila§tirildiginda, yok daha yuksek 
duruyor; ozetle, (Silahdar) (§ehit) Ali Pa§a’nin tuketim 
tutkusunun, sadaret gelirlerini halefine oranla yok daha 
a§iri biyimde zorladigi hissini veriyor. Ama belki de Ali 
Pa§a bu tutkusunu saklami§, gozlerden uzak tutmu§tu. 
Buna kar§ilik Damad Ibrahim Pa§a, devletin giderlerini 
kismak iyin daha geleneksel yontemlere ba§vururken, 
kendisi ba§ta olmak uzere saray ve yevresinin sefahat 
iyinde ya§adigini saklamiyor; tersine, ozellikle sergili- 
yordu. Yani mumkundur ki, aslinda daha fazla harcadi- 
gindan degil, daha fazla gosterdiginden, sonunda sefa- 
let yekenlerin tepkisini topluyor, bu tepkiyi kullanan 
bir siyasal hareketlenmede, kitleye kurban veriliyordu. 
Bu da bizi onemli bir metot sorununa getiriyor. 18. yuz
yilin ilk yeyreginde ozellikle dikkati yeken sarayli gos- 
teri§in, ornegin Istanbul’daki Mayis 1719 depreminden 
sonra giri§ilen in§aat faaliyeti ile, ku§kusuz her zaman- 
ki gibi gorkemli olagelen saray ya§antisinin, geryek yeh- 
resi ve nicel boyutlari neydi? Hanedan ve rical nereden, 
ne kadar kazaniyor; nerelere harciyordu? Bu konularda 
ciddi rakamlar, kar§ila§tirmali istatistikler olmadan ko- 
nu§maya devam ediyoruz. Bugun ikincil literaturde “La- 
le Devri” olarak adlandirilan bu doneme atfedilen deb- 
debenin hangi maddi olyuler iyinde ya§andigi, ancak 
elitin reel gelir ve gider rakamlari uzerinde adamakilli 
yali§ildiginda ve elde edilen bulgular daha onceki do- 
nemlerle kar§ila§tirildiginda, ayikliga kavu§turulabilir. 
Bir ba§ka deyi§le, 18. yuzyil “gerileme” paradigmasinin 
derinle§en ele§tirisi yoluyla ne§ter altina yatirilirken, sa
ray ve yevresi ile yukselen toplum katmanlarinin (bazi 
ara§tirmacilara gore ‘burjuvazinin’) gelir kaynaklari, tu
ketim biyimleri ve ya§am standartlarindaki degi§im de 
gozlenmeli ve analiz edilmelidir. Saray, sahilsaray, bah- 
ye, kasir ve ko§k in§aati; bunlarin tefri§i; torensel ve 
gundelik yemek harcamalari; giyim, ku§am ve eglence 
giderleri; hediye tevcihleri, boyle bir kar§ila§tirmanin 
temel kategorilerini olu§turabilir.”

Kaynak: Tulay Artan, “18. Yuzyil Ba§larinda Yonetici 
Elitin Saltanatin Me§ruiyet Arayi§ina Katilimi,” Toplum 
ve Bilim, Sayi 83 (1999/2000), s. 303-304.
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Kendimizi Sinayalim Yan>t Anahtar>
1. a Yanitiniz yanli§ ise “Giri§: Iki Isyan Arasmda 18.

Yuzyil (1703-1807)” konusunu yeniden gozden 
geyiriniz.

2. e Yanitiniz yanli§ ise “Iki Isyan Arasinda (1703
1730): III. Ahmed Donemi” konusunu yeniden 
gozden geyiriniz.

3. c Yanitiniz yanli§ ise “Iki Isyan Arasinda (1703
1730): III. Ahmed Donemi” konusunu yeniden 
gozden geyiriniz.

4. d Yanitiniz yanli§ ise “Dunyevilik, Imar ve Isyan
ve Selimiye Camii Vakasi, II. Edirne Vakasi, Va- 
ka-yi Selimiyye (Mayis 1807 Isyani) yahut Ni- 
zam-i Cedid’e Muhalefet” konusunu yeniden 
gozden geyiriniz.

5. b Yanitiniz yanli§ ise “I. Abdulhamid (1774-89)”
konusunu yeniden gozden geyiriniz.

6. a Yanitiniz yanli§ ise “III. Selim (1789-1807) ve Ni-
zam-i Cedid” konusunu yeniden gozden geyiriniz.

7. d Yanitiniz yanli§ ise “Giri§: Iki Isyan Arasinda 18.
Yuzyil (1703-1807) ve III. Selim (1789-1807) ve 
Nizam-i Cedid (1792-1807)” konusunu yeniden 
gozden geyiriniz.

8. e Yanitiniz yanli§ ise “III. Selim (1789-1807) ve Ni-
zam-i Cedid” konusunu yeniden gozden geyiriniz.

9. a Yanitiniz yanli§ ise “I. Abdulhamid (1774-89) ve
III. Selim (1789-1807) ve Nizam-i Cedid” konu- 
sunu yeniden gozden geyiriniz.

10. d Yanitiniz yanli§ ise “III. Selim (1789-1807) ve Ni-
zam-i Cedid” konusunu yeniden gozden geyiriniz.

S>ra Sizde Yan>t Anahtar>
Sira Sizde 1
1950’ler dunyada modernle§me paradigmasinin etkisi- 
nin guylu bir biyimde hissedildigi bir donemdi. Bu yer- 
yevede, gey Osmanli Devleti uzerine kalem oynatanlar, 
bu donemi, Avrupa kar§ismda gerileyen bir konuma 
oturttular. Gunumuzdeki revizyonist baki§, Avrupa-mer- 
kezci dunya tarih yazimma muhalif bir tutum sergileye- 
rek Osmanli tarihini de Avrupa-merkezciligin baskism- 
dan arindirmak egilimindedir.

Sira Sizde 2
Tabii ki, soz konusu reform te§ebbusleri ve uygulama- 
lar sadece bir Avrupa ile kar§ila§ma veya kendini Avru
pa devletleriyle kar§ila§tirma sonucu geryekle§memi§- 
tir. Osmanli Devleti’nin oz birikimi ve iy dinamikleri, 
bahse konu reformlari formule edebilecek ve harekete 
geyirebilecek imkanlari sunmaktaydi. Avrupa ile kar§i- 
la§ma ancak bu iy faktorlerin yaninda di§ etkiler bagla- 
minda degerlendirilmelidir.

Sira Sizde 3
Osmanli Devleti, 18. yuzyilda etrafmdaki dunyayla en- 
tegre, ureten, pazarlayan ve degi§en sureylere adapte 
olma yetenegine sahip dinamik bir guy gorunumu arz 
etmektedir. Diger ulke ba§kentlerine gonderilen elyiler 
uzerinden di§ dunyaya dair bilgilerin biriktirilmesi, ku- 
rulan daimi elyiliklerle ili§kilerin daha saglikli ve kesin- 
tisiz bir seviyeye kavu§turulmasi, tercume faaliyetleriy- 
le dunya bilgi aglariyla belli bir entegrasyonun geryek- 
le§mesi ve yabanci uzmanlarin teknik destek ve egitim 
amaciyla istihdami, dunyayla butunle§ik bir siyaset an- 
layi§imn varligini kanitlar.

Sira Sizde 4
Lale Devri anlatisi, sadece 1718-1730 arasini degil, bu- 
tun bir 18. yuzyili etkisi altma almi§ ve bu donem zevk 
u sefa kurgusu iyerisinde degerlendirilir olmu§tur. Ni- 
zam-i Cedid donemi de, basitye “batilila§ma” perspekti- 
finden ele almmi§tir. “Lale devrini bitiren isyan” olarak 
Patrona Halil’in adi ile ozde§le§en isyan gibi, III. Selim 
devrine nihayet veren 1807 isyani da Kabakyi Mustafa 
ile ozde§le§tirilmi§; bu isyanlar, 18. yuzyil Osmanli tari- 
hinin politik yati§malarmdan ve sosyo-ekonomik bagla- 
mindan koparilarak anlamsizla§tirilmi§tir.
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Sira Sizde 5
18. yuzyilda geryekle§en bir dizi degi§im/donu§um 
hamlesi, padi§ahlarin ferdi karizmasi duzeyine indir- 
genmemelidir. Bu metodolojik itiraz, fluphesiz butun 
Osmanli tarihi iyin geyerli bir durumdur. Ornegin, 
1727’de kurulan matbaanin imparatorluk cografyasin- 
daki altyapisi gozden kayirilmamali, Ibrahim Muteferri- 
ka’nin olumu ile de kayiplara kari§tigi du§unulmemeli- 
dir. Nizam-i Cedid reformlari koksuz degildi. Reformla
rin izahinda III. Selim’in ferdi aydinlanmi§liginm otesin- 
de, kendisinden onceki padi§ahlarin kurmu§ olduklari 
altyapiya da dikkat edilmelidir. Sonuy olarak 18. yuzyil- 
daki reform programi, padi§ahlarin ki§isel donemleri 
baglaminda degil, bir butun olarak algilanmalidir.

Sira Sizde 6
Osmanli Devleti, 18. yuzyilda modern devlet yapisina 
dogru evrilmi§ti. 19. yuzyilda daha da hizlanacak olan 
modern devlete dogru gidi§ bu donemde ilk nuvelerini 
vermi§ti. Batilila§ma anlaminda modernle§en yahut ge- 
rileyen degil, modern devlet mekanizmalarina adapte 
olan bir Osmanli Devleti’nden bahsedilebilir.
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2
Amaglar>m>z

Bu uniteyi tamamladiktan sonra;
Zorunlu vatanda§ askerligi ile ulus-devletle§me surecini ili§kilendirebilecek, 
Yeniyeri Ocagi’nm kaldirilmasinm sebeplerini ve etkilerini tanimlayabilecek, 
Askeri te§kilattaki yenile§menin iy ve di§ dinamiklerini tanimlayabilecek, 
Osmanli Devleti’nde zorunlu askerlige geyi§ surecini ozetleyebilecek, 
Osmanli Devleti’nin askeri teknoloji alanindaki durumunu tesbit edebile- 
ceksiniz.

Anahtar Kavramlar

• Fransiz Devrimi ve Napolyon 
Sava§lari

• Yeniyeri Ocagi’nin Kaldirilmasi
• Duzenli Ordu
• Talim ve Terbiye
• Tanzimat

Asakir-i Nizamiyye 
Zorunlu Askerlik 
Kura Sistemi 
Seferberlik 
Teknoloji Transferi 
Askeri Sanayi



Asker? Duzenlemeler

FRANSIZ DEVRiMi VE ZORUNLU VATANDAfi 
ASKERLiGiNE GEQifi
1789 Fransiz Devrimi, Avrupa ve dunya siyasi tarihinde bir donum noktasi olarak 
kabul edilir. Devrim sonrasinda ya§anan kralliktan cumhuriyete ve hanedan devle- 
tinden ulus-devlet temelli cumhuriyete geyi§ sureci, daha sonra diger ulkeler tara- 
fmdan da model almmi§tir. Fransiz Devrimi’nin modern ordu ve sava§ yapismda 
yarattigi buyuk donu§um genelde bilinmez. 1793’te yururluge sokulan zorunlu va- 
tanda§ askerligi uygulamasi dunya askeri tarihinde bir milattir. O tarihe kadar Fran- 
sa ve Osmanli Devleti de dahil Avrupa’nin butun devletlerinde ordular agirlikli ola
rak gonullu profesyonel sava§yilardan olu§ur; bir devletin ordusu iyinde yabanci 
parali askerlere, hatta komutanlara da siklikla rastlanirdi. Avrupa ordularmin bu 
profesyonel yekirdek kuvvetini sefer donemlerinde milis olarak askere alman ka- 
sabali ve koylu kalabaliklar desteklerdi. Devrimin ardmdan milisligi lagveden Fran
siz Milli Meclisi, “Fransiz milleti”nin zorla askere alinmasi fikrini reddetti; ayrica, sa- 
dece aristokratlara ait bir imtiyaz olan ordunun komuta kademelerini diger sinifla- 
ra da ayarak §ehirli orta sinifla ( burjuva) koylulere de subay olma hakki tanidi.

Devrimden iki sene sonra Bourbon Hanedani’na ait kralligm kaldirilip Fransa 
Cumhuriyeti’nin ilan edilmesi, Avrupa’daki diger kralliklarla Fransa arasinda sava§la- 
ra sebep oldu. Fransa’daki yeni rejimin Avrupa’daki jeo-politik dengeleri sarsmasin- 
dan korkan pek yok devletle kar§i kar§iya gelen Cumhuriyet idaresi zor durumda 
kaldi. Boylece bir yandan her yurtta§m “vatan savunmasi”na katilmasi gerektigi fikri 
i§lenirken, bir yandan da orduya katilanlara ucret vaad edilerek fakir koylu ve esnaf 
kokenli gonulluler askere almmaya yali§ildi. Ancak devam eden sava§lar asker ihti- 
yacmi arttirinca Mart 1793’te askerlik zorunlu hale getirildi. Be§ cephede surdurulen 
sava§lara iy isyanlar da eklenince asker ihtiyaci daha da artti. Hukumetin, bunun 
uzerine yikardigi 23 Agustos 1793 tarihli seferberlik kararnamesine gore, “du§man, 
Cumhuriyet’in ulkesinden atilana kadar her Fransiz erkegi orduda hizmet edecek, 
delikanlilar dogrudan cepheye giderken evliler silah imali ve muhimmat nakliyatin- 
da, kadmlar yadir ve uniforma imalatinda yali§acak; ya§li erkekler de meydanlarda 
krala hakaret edip cumhuriyetin birligi hakkinda halka nasihat edeceklerdi.”

Boylece “zorunlu askerlik” ya da “vatanda§ askerligi” olarak bilinen uygulama 
kitle olyeginde ilk kez Fransa’da ba§lami§ oldu ve saglik problemi bulunmayan 18
25 ya§ arasi butun geny erkekler askerlikle mukellef tutuldu. Ertesi sene yikan ikin- 
ci bir kanunla, belirli bir bedel odeyerek askerlikten muaf olma hakki kaldirildi.

Ulus-devlet: Ulus-devlet, 
devlet idaresinin belirli bir 
hanedana ya da aristokratik 
zumreye mahsus olmayip 
yonetenlerin yonettikleri 
milletin temsilcisi ve vekili 
olarak kabul ed i l digi politik 
rejimdir. Fransa modeli 
“ uniter ulus-devlet” te, ulke, 
devlet ve millet bir butun 
olarak kabul edilir.

Seferberlik: Sava§ ya da 
acil durumlarda iktidarlarca 
belirlenmifl milli amay l ar i 
desteklemek iyin ba§ta ordu 
olmak uzere milli 
kaynaklarin toplanip askeri 
kullanima verilmesine denir. 
19. yuzyila kadar ordular 
daha kuyuk ve savafllar 
cephelerle sinirli oldugu iyin 
kismi seferberlik yeterli 
olurdu.
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DiKKAT m Diinya askeri tarihinde her erkek yurtta§in askerlik hizmetiyle mukellef tutuhnasina daya- 
nan zorunlu askerlik ilk kez Fransa’da 1793 ’te ortaya cikti ve 19- yiizyilda ba§ta Avrupa ol- 
mak pek 50k tilkede uygulanir oldu. imparatorluk ve kralliklarm ulus-devlet esash cum- 
huriyetlere ddnu§mesinin en dnemli sebeplerinden biri, zorunlu askerlikle birlikte siya- 
set diline giren esitlik, millet ve vatan kavramlanydi.

Ba§ta Giiney Fransa’mn daglik bolgesi olmak iizere pek yok yerde zorunlu as
kerlik uygulamasma kar§i isyan yiktigi gibi, zorla askere alinanlarm bir kisnn da fi- 
rar etti; ancak, Fransa, yine de dii§iik ayliklarla istihdam ettigi genylerden bir ordu 
kurmayi ba§ararak Avrupa’daki askeri dengeleri kendi lehine degi§tirdi. £iinkii 
aralarmda Osmanli Devleti’nin de bulundugu pek yok imparatorluk ve kralligm, 
farkli etnik ve dini kokenlere sahip gruplardan olu§an tebaalarim ortak bir “vatan 
hizmeti’’ne ikna etmesi kolay degildi. Kaldi ki bu devletlerde hakim olan saltanat 
ya da krallik sistemi, cumhuriyet rejimi gibi yonetenler ve yonetilenlerin e§it ve oz- 
de§ kabul edildigi bir milliyetyilik ideolojisine de sahip degildi.

Vatanda§larin zorunlu askerlik hizmetiyle mukellef tutulmasi ile ulus-devletin dogu§u 
arasindaki iliski nedir ?

Pek yok Avrupa devleti 1793-1815 arasindaki Koalisyon Sava§lari, Napolyon 
Sava§lari ve ispanya Sava§i’nda Fransa ile kar§i kar§iya geldi. Bunlar arasmda Os
manli Devleti de vardi. General Napolyon komutasmdaki ordunun 1798’de Misir’i 
i§gal etmesi iizerine Osmanli ordusu da ikinci Koalisyon Sava§i’nda kar§i ittifak- 
taki yerini aldi. Girdigi pek yok sava§i kazanan Fransiz ordusunu guylii kilan zo
runlu askerlik, topyu ve piyadelerin mu§terek harekati ile yeni piyade talimi gibi 
hususlar, III. Selim doneminde kurulan N izam -i C edid  ordusuna ilham kaynagi 
oldu. Ancak, 1807’de yikan ve Kabakyi Mustafa isyam olarak nitelendirilen isyan 
neticesinde III. Selim tahttan indirildigi gibi, N izam -i C edid  projesi de sona erdi; 
boylece, Fransiz modelinde diizenli ve talimli yeni bir ordu kurma plam, II. Mah- 
mud’un Yeniyeri Ocagi’m ortadan kaldirmasiyla ba§layan askeri reformlara kadar 
ertelenmi§ oldu.

YUNAN iSYANI VE YENiQERi OCAGI’NIN KALDIRILIfl
Sultan III. Selim’in kanli bir ayaklanmayla tahttan indirilmesinden sonra yerine ge- 
yen IV. Mustafa’mn kisa suren saltanati, III. Selim’i tekrar tahta yikarmak iizere Ru- 
meli’den birlikleriyle istanbul’a gelen Alemdar Mustafa Pa§a’mn miidahelesiyle so
na erdi. III. Selim’in katledilmesini engelleyemeyen Alemdar, II. Mahmud’u tahta 
yikardi. Yeni padi§ah ilk yillanm Istanbul ve ta§radaki politik dengeleri gozetmekle 
geyirdi. Ulkesi iizerindeki hiikmii zayiflami§ padi§ahm kar§ismda istanbul’da Yeni
yeri Ocagi ile ulema; Rumeli, TAnadolu, Misir ve Irak’ta ise dydn  ya da derebeyi ola
rak amlan mahalli giiyler vardi. Biitiin politik rakiplerini aym anda kar§isma aimak- 
tan kayman II. Mahmud, 1810’lu yillann ortalanndan itibaren ayanlan tek tek tasfi- 
yeye yoneldi. Bolgelerinde valilerinin yerine geymi§ olan bu karizmatik liderlerden 
bir kisminm o tarihlerde eceliyle olmesi de padi§ahm i§ini kolayla§tirdi. Orta Ana- 
dolu’da hakimiyet kurmu§ ayanlardan ^apanoglu Suleyman Bey 1814’te ve Karaos- 
manoglu Omer Aga 1816’da; Rumeli ayanlarmdan Serezli Ismail Bey ile Pazvantog- 
lu Osman Pa§a’dan sonra Vidin’e hakim olmu§ olan Idris Pa§a ard arda vefat etti. 
Padi§ah boylece Orta Anadolu ile Tuna boylarinda otoritesini yeniden sagladi.
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Merkezi hukumete kar§i direnen ayanlar olumle cezalandirildi. Kose Pa§a ha- 
nedanindan Veli Pa§a’nm 1813’teki idamiyla Guneydogu Anadolu’da ve Tuzcuog- 
lu Memi§ Aga’nm 1817’deki idamiyla da kisa bir sureligine de olsa Dogu Karade- 
niz’de kontrol saglandi. Balkanlarda da bazi idamlarm yapilmasmdan sonra, II. 
Mahmud’un siyasi gucunu ulkenin tamamma hakim kilmasmin onunde artik iki 
engel kalmi§ti: Bugunku Yunanistan ve Arnavutluk topraklari arasmda kalan Epir 
bolgesinde idaresini kurmu§ olan Yanya Valisi Tepedelenli Ali Pa§a ile yari bagim- 
siz bir konuma gelmi§ olan Misir Valisi Kavalali Mehmed Ali Pa§a.

1821 yili sonlarmda gorevden alinan ve bu karari kabul etmeyerek isyan eden 
Yanya Valisi Tepedelenli Ali Pa§a’nm kuvvetleri Istanbul’dan gonderilen Osmanli 
ordusu tarafmdan dagitildi. Teslim olan Tepedelenli ileride yeni bir muhalif hare- 
ket ba§latmasmdan korkularak idam edildi. Ortadan kaldirilmasi, onun kontrol al- 
tmda tuttugu ayrilikyi Yunan hareketini alevlendirdi. Bugunku Romanya toprakla- 
rma kar§ilik gelen Eflak ve Bogdan ile bugun Yunanistan topraklari iyinde kalan 
Mora yarimadasinda bir Yunan Isyani patlak verdi. Buyuk Avrupa devletleriyle 
Rusya’dan destek alan bu ayaklanma be§ yil surdu. Vur-kay taktigiyle gayrinizami 
bir harp yuruten Yunanli yetelere kar§i 23 Nisan 1826’da Missolonghi’de niha- 
i bir galibiyet elde eden Osmanli kuvvetlerinin ba§arismdaki asil unsur yeniyeriler 
degil, II. Mahmud’un siyasi merkeziyetyilik politikasina kar§i gucunu korumayi 
surduren Misir Valisi Mehmed Ali Pa§a’nm ordusuydu. 1810’larin ortalarinda Arap 
koyluleri zorla askere alip ba§larma Turk, Arnavut ve £erkes subaylar koyan Meh
med Ali Pa§a, Avrupa ordularina benzer duzenli ve talimli birlikler kurmu§; ayrica, 
ordusunun egitimi ve idaresini Fransa’dan getirttigi general ve subaylara birakmi§- 
ti. I§te isyanin bastirilmasinda en buyuk rolu, Mehmed Ali Pa§a’nm oglu Ibrahim 
Pa§a kumandasinda yolladigi bu yeni birliklerle donanma oynami§ti.

II. Mahmud ve onunla birlikte hareket eden devlet adamlari Yunan Isyani’nm 
bastirildigi haberinin gelmesinin ardindan toplantilara ba§ladilar. Sava§yi ozellikle- 
ri iyice zayiflami§ yeniyerilerle sava§ zamanlarinda i§e alinan ucretli sava§yilardan 
olu§an Osmanli ordusu bekleneni veremiyordu. Avrupa ordulariyla Mehmed Ali 
Pa§a’nm kurdugu askeri birliklerde gozlenen disiplin ve duzen ile surekli talime 
dayali ate§ ve manevra gucu, Osmanli devlet adamlarinin kendi ordularinda da 
gormek istedikleri ba§lica ozelliklerdi. III. Selim’in 1792’de kurdugu N izam -i Cedid  
ile 1807’de tahttan indirilmesinden sonra Alemdar Mustafa Pa§a’nm olu§turdugu 
Sekban-i C edid  birliklerinde de bu ilkeler esas almmi§; ancak, her iki deneme de 
yeniyerilerin ba§mi yektigi ayaklanmalarla ortadan kaldirilmi§ti.

Uzun sure bastirilamayan Yunan Isyani’nm Avrupali guylerin taraf olmasiyla 
diplomatik bir krize donu§mesi, II. Mahmud’un bir suredir hazirligini yaptigi Yeni- 
yeri Ocagi’na hakim olma planini ayiga yikardi. Padi§ah, rical, ulema ve ocak ko- 
mutanlarmm yaptiklari gizli toplantilar neticesinde, Yeniyeri Ocagi iyinde Eflkinci 
adi verilen talimli tufekyi birliklerin kurulmasi kararla§tirildi. Ocagin yeni bir §ube- 
si goruntusu verilse de, surekli talime dayali bir i§ duzenine sahip bu birliklerin ye
ni bir askeri te§kilatm habercisi oldugu ayikti. Padi§ahla i§birligi yapmayan alt ve 
orta rutbeli yeniyeriler de bunun farkindaydi. Ancak, III. Selim’in durumuna du§- 
mek istemeyen II. Mahmud, Yeniyeri Ocagi ve ulema iyinde onceden kendine 
yanda§lar buldu. Sirp ve Yunan isyanlarinin Ingiltere ve Rusya gibi devletler tara- 
findan da desteklendigine dikkat yeken ulema, du§mani yenebilmek iyin onun 
teknik ve taktiklerini kullanmanin dini bir zorunluluk oldugu teziyle yeniyerileri 
ikna etmeye yali§maktaydi. II. Mahmud, Yeniyerilerin Avrupai askeri talime “gavur 
talimi” diye kar§i yikmasini engellemek iyin talimin yabancilardan degil, Misir’dan
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Yenigeri esamesi: Esame ya 
da diger adiyla esame 
tezkeresi, yenigerilere 
ulufe leririr, yani 
maa§larinin odenmesi igin 
duzenlenmifl olan resmi 
evraktir. ilk donemlerde 
sadece gorevdeki askerlerin 
elinde bulunan bu belgeler 
zamanla askerlikle ilgisi 
olmayan kiflilerin elinde 
satilir olmu§ ve devlet 
hazinesine ilave yuk 
getirmiflti.

alindigmin uzerinde durulmasmi ulemaya tenbihledi. II. Mahmud, bir sene oncesi- 
ne kadar Yeniyeri Ocagi agasiyken muhtemel bir ayaklanmada ba§i yekebilecek 
ocak mensuplarmi tasfiyeye yalflan Aga Huseyin Pa§a’yi E§kinci birliklerinin kurul- 
masmm hemen oncesinde Bogaz muhafizligma atayarak korumaya aldi. Ayrica, 
ocak iyindeki orta komutanlarmi ani bir darbeyle ortadan kaldirip problemi ko- 
kunden yozmek §eklindeki Aga Huseyin’in teklifini de kabul etmedi.

Yeni birliklerin egitime ba§lamasmdan uy hafta sonra beklenen oldu. Gidi§atm 
kendi lehlerine olmadigini du§unen yeniyeriler 14 Haziran 1826 ak§ami son kez 
ayaklandilar. O sirada §ehir merkezinde olmayan II. Mahmud ve yevresi bu kez ha- 
zirlikliydi. Ertesi gun yapilan acil toplantidan ayaklanmanm bastirilarak ocagin kal- 
dirilmasi karari yikti. Saray halkmm yanisira Tophane, Humbarahane ve Tersane gi- 
bi teknik siniflar padi§aha sadik kaldiklari gibi, ulema da, III. Selim’in tahttan indi- 
rilmesi ve Alemdar Mustafa Pa§a’nm katline yol ayan iki isyandan farkli olarak pa- 
di§ahm yanmda yer aldi. Halife-sultanm aytigi sancagm altinda toplanan Musluman 
halk Topkapi Sarayi’na gelip dagitilan silahlardan alarak padi§ahm birliklerine ve 
medrese talebeleri de ba§larmda hocalari oldugu halde ittifaka katildi. Muhtemelen 
bunlardan bir kismi farkli yeniyeri gruplarmin §ehirde yati§ip durmasmdan bikip 
usananlar; bir kismi da yeniyeri geyinenlerin uluorta kadinlara sarkintilik etmelerin- 
den §ikayetyi olanlardi. Ahalinin buyuk yogunlugu, esnaflik ya da amelelik yapan 
kimi yeniyerilerin bazi i§ kollarmda tekel kurmasmdan rahatsizdi. Aslmda 16. yuz- 
yildan beri devletin verdigi maa§ yetmedigi gerekyesiyle ba§ka i§lerle me§gul oldu
gu bilinen yeniyeriler, 18. yuzyilm sonlarmda iyice siville§mi§lerdi. Silah ta§ima 
haklari ve adli dokunulmazliklari bulundugu iyin ticaret ve i§yilik yaparken rakip- 
lerinin onune geyiyorlardi. Anadolu veya Rumeli’den Istanbul’a gelen koylu deli- 
kanlilari bu yuzden solugu ocakta alir; esame elde etmek iyin yabalardi.

Topkapi Sarayi ve Sultanahmed Camii’nden yikarak birkay koldan Suleymani- 
ye’deki Yeniyeri Ki§lasi’na giden padi§ah yanlisi asker ve siviller, kisa sure iyerisin- 
de ayaklanmayi bastirdi. Yeniyeri Ki§lasi topa tutularak yuzlerce ocakli olduruldu. 
Canli yakalananlarm bir kismma idam veya hapis; bir kismina ise memleketlerine 
ya da Tuna boyundaki kalelere surgun cezalari verildi. Yeniyeri birlikleri olan or- 
talarin mallarma el konuldu. 17 Haziran 1826’da Yeniyeri Ocagi’nm resmen kaldi- 
rildigma dair ferman ve mahkeme ilami yaymlandi. Kararm gerekyesi, ocagin bir 
suredir duzenini kaybettigi, du§manm kullandigi teknik ve taktikleri ogrenmeyi 
reddettigi ve Islam’m du§manlarma kar§i devleti savunmaktan aciz kaldigiydi. 
Ocak iyine yabanci devlet casuslarmin sizdigi ya da ocaklilarm ayikya dine haka- 
ret ettigi gibi zorlama iddialar da suylamalar arasmdaydi.

Oldukya hizli geli§en ve devrin resmi tarih yazicilari tarafmdan Vak ’a-i Hayriy- 
ye, yani “Hayirli Olay” olarak nitelendirilen bu tasfiye harekati yeniyerilerle smirli 
kalmadi. Yeniyeri Ocagi’nm sosyal tabani ve o gune kadar yikan yeniyeri isyanla- 
rmin destekyileri oldugu du§unulen ta§radan gelip ocak tekelindeki i§ kollarmda 
tutunmaya yali§an hammallar, manavlar, sebzeciler, kayikyilar, beygirciler ve kah- 
vehaneciler gibi alt simflarin mensuplari da Istanbul’dan surulmek istendi. Onceki 
ayaklanmalarda rol oynayan Arnavut kokenli firinci ve mezbahacilar da mallarma 
el konularak memleketlerine gonderilen gruplar arasmdaydi. Yeniyerilerin sahip 
oldugu ve onlarla birlikte §ehrin alt kesimlerinin sosyalle§tigi kahvehane ve berber 
dukkanlari kapatildi; Uskudar’da Yeniyeri Ocagi mensuplariyla taraftarlarmin ya§a- 
diklari bekar evleri yiktirildi ve yeniyeriligi hatirlatan unvan ve sembollerin kulla- 
nimi yasaklandi. Ocak ortalari iyin manevi onemi buyuk olan kazanlara el konul
du. Ellerinde bol miktarda yeniyeri esamesi bulunan ulemayi tedirgin etmemek
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iyin esamelerini getirip orijinalliklerini kanitlayanlarm hak kaybma ugramayacagi 
ilan edildi. Ancak bu tasfiye harekatmda biiyuk rol oynayan Aga Hiiseyin Pa§a’mn 
esameyle gelenlere gosterdigi sert tavir yuziinden pek yogu para talebinden vaz- 
geyti. Son darbe ocakla ve onun sosyal tabamyla irtibati oldugu ve muhalif fikirle- 
rin geli§mesine zemin hazirladigi dii§unulen Bekta§i tarikatma vuruldu ve dinin 
gereklerini yerine getirmemek suylamasryla kar§i kar§rya kalan Bekta§i dervi§leri- 
nin bir kisnn idam, hapis veya surgiinle cezalandirildi; tarikata ait tekkeler kapati- 
lip ta§imr ve ta§mmaz mallarma devlet adina el konuldu.

Yeniyeri Ocagi'nin 14 Haziran 1826 'd a  ba§layan ayaklanma sonrasinda 15 Haziran 
1826'da istanbul'da ya§anan silahli yatismalarla ortadan kaldinbnasi sadece bir askeri 
te§kilat degi§ikligi degildir. Ocaga kar§i baslatilan tasfiye operasyonu sonrasinda II. 
Mahmud ve dani§manlarinin tehlikeli gordugu pek 50k sivil ve sosyal grup da cesitli bas- 
kilara maruz kalimstir.

d<kkat

istanbul’da ve ta§ramn pek yok yerinde ama §iddetle ama sukunetle kisa siire- 
de sonlandirilan yeniyeri tasfiyesinin aylarca bitmedigi bolgeler de oldu. Rumeli’de 
Bosna-Hersek ve Arnavutluk ba§ta olmak iizere, Anadolu’nun Tokat, Amasya, 
Kayseri, Mara§ ve Antep gibi §ehirlerinde yeniyeriler ve yerel destekyileri hukiime- 
tin kararma kar§i yiktilar. idam ve surgiin gibi sert tedbirlere ragmen devam eden 
bu direni§ler, askerlik kadar ticaret ve vergi toplama i§leriyle de me§gul olan yeni- 
yerilerin mahalli ulema, e§raf, tiiccar ve halkla derin baglar kurdugunu gosterir. 
Yeniyeri Ocagi’nm kaldirilmasmdan iki sene sonra yikan 1828-29 Osmanli-Rus Sa- 
va§i’mn maglubiyetle neticelenmesi, istanbul ve soz konusu direni§ bolgelerinde 
“yeniyeri ruhu’’nun yeniden dirilmesi korkusunu giindeme getirdi. Ancak, artik 
ocak bir daha geri donmemek uzere tarih sahnesinden silinmi§ti.

Sonradan bu hadiseyi degerlendiren Osmanli vakaniivisleriyle (tarih yazicilari) 
donemin Avrupali gozlemcilerine gore, Yeniyeri Ocagi’nm kaldinlmasimn etkileri 
askeri alanla sinirli degildi ve en orgutlu muhalif grup olan yeniyerilerin kaldirilma- 
si politik sistemin daha otoriter ve merkeziyetyi bir hal almasma sebep olmu§tu. 
Boylece, devaulasyonlara, yabancilarla yapilan serbest ticaret anla§malarma ve ye- 
ni vergilere kar§i yikacak organize bir guy kalmami§ti. Yeniyeri Ocagi Osmanli Dev- 
leti’nde halk muslumanligmin ve sava§yi ruhunun da ta§iyicisiydi. Yuzyillar iyinde 
askeri ayidan etkinligini yitirmi§ olsa da, askerlige ve orduya dair gelenek ve deger- 
ler ocak bunyesinde korunup yeni nesillere aktanlirdi. Ocagin hukmi §ahsiyetiyle 
sembollerine kar§i yurutulen mucadele, ba§ta istanbul olmak uzere Musluman aha- 
linin sava§, ordu ve devlete baki§mda buyuk bir manevi bo§luk doguracakti.

Yeniyeri Ocagi'nin kaldinlmasimn di§ rekabet kaynakli askeri sebepleri ile ic siyasi se- 
beplerini birlikte degerlendiriniz.

II. MAHMUD DONEMiNDE DUZENLi ORDUNUN 
KURULUfU
17 Haziran 1826’da Yeniyeri Ocagi’nm kaldirildigi ve yerine A sdkir-i M ansure-i 
M uham m ediyye adli yeni bir ordunun kurulacagi resmen ilan edildi. Aslmda aske- 
riyede koklii bir degi§iklige gitmek iyin §artlar pek uygun degildi. Bu sirada biiyiik 
devletlerin Yunanistan’m bagimsizligi iyin diplomatik baskilan yogunla§mi§; Os
manli Devleti’yle Rusya arasmdaki diplomatik ili§kiler kopma ve tekrar sava§a gir- 
me noktasma gelmi§ti. Donemin bazi yabanci gozlemcilerine gore, II. Mahmud, bu
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Asakir-i Mansure-i 
Muhammediyye: Kelime 
manasi olarak “ Hz. 
Muhammed'in Muzaffer 
Askerleri” demektir. Yeni 
ordunun adinda zafere 
vurgu yapilmasi, Osmanli 
devlet adamlarinin guglu bir 
orduya sahip olma 
beklentilerinin ifadesidir. 
Ordunun adinda “ Hz. 
Muhammed'in askerleri” 
ibaresinin gegmesi ise, hem 
halkin askerl i ge olan meylini 
arttirmak hem de Avrupai 
tarzda talimin islam'a aykiri 
oldugu propagandasinin 
onune gegmek igin tercih 
edilmifl olmalidir. 1843 
yilindan itibaren bu ismin 
yerine duzenli ordu 
manasina gelen Asakir-i 
Nizamiyye kullanilmigtir.

sirada yeni bir ordu kurmaya yalflarak buyuk bir risk almi§ti. Yeni ordunun kurul- 
masmdan sadece iki sene sonra patlak veren 1828-29 Osmanli-Rus Harbi bu tah- 
minleri hakli yikardi.

A sakir-i M ansure-i M uham m ediyye ba§langiyta 12.000 mevcutlu profesyo- 
nel bir ordu olarak planlandi. Kisa surede hazirlanan Asakir-i Mansure Kanunna- 
mesi ile ordunun hiyerar§isi belirlendi. En ust komutani serasker olup ilk serasker  
Aga Huseyin Pa§a oldu. Beyazit’taki Eski Saray’m seraskerlik makami, yani Bab-> 
Seraskeri olmasi kararla§tirildi. Bugun Istanbul Universitesi’nin kullandigi abidevi 
Seraskerlik binasi Sultan Abdulaziz doneminde in§a ettirildi. Asakir-i Mansure Na- 
ziri, ordunun ikmal ve lojistik hizmetlerinden; ba§katibi ise, askeri yazi§malarla bu- 
rokratik i§lerden sorumluydu. Ordu, her biri 1527’§er personele sahip 8 tertipten 
olu§acak; her tertibin ba§mda bir binbagi bulunacakti. Her tertip 2 ko la  ayrilacak 
ve her kol da 6flar saftan  meydana gelecekti. Kollarin ba§mda sag kolagasi ve sol 
kolagasi yer alirken, safin komutasi ise yuzbagrya birakilacakti.

Ertesi yil seraskerlige Husrev Pa§a getirilince ordunun talim sisteminin yanisira 
te§kilat yapisinda da degi§iklige gidildi. Bugunku anlamda alay yerine geyen ter- 
tipler taburlara ayrildi. Saf yerine boluk  kavrami tercih edilerek kollar kaldirildi. 
Boylelikle bir tertibin 3 taburdan, bir taburun da 8 bolukten olu§masi ve her terti
bin toplamda 2.580’er ki§ilik mevcuda sahip olmasi esaslari benimsendi. Tabura 
binbagi ve tertibe de m iralay  (albay) komuta edecekti. 1828-29 Osmanli-Rus Sava- 
§i’ndan sonra tertip yerine alay tercih edildi ve Istanbul’da 4’er taburdan diger yer- 
lerde ise 3’er taburdan te§ekkul edecek duzenli alaylarm kurulmasma ba§landi.

Mehmed Ali Pa§a’nm Misir ordusu ile Osmanli ordusu arasinda 1832 yilinda ya- 
pilan sava§tan sonra ise boluk-alay arasi taktik birliklerin ustune liva (tugay) ve fir -  
k a  birimleri eklendi. Iki alayin olu§turdugu livanin ba§ma “pa§a” unvani ta§iyacak 
bir mirlivanin (tuggeneral) getirilmesi kararla§tirildi. Iki livanin bir araya gelmesin- 
den bir firka (kolordu, sonradan tumen) olu§acakti. Son olarak 1836 yilinda ordu
nun en tepe komuta noktasina muflir (mare§al) rutbesi verilerek hiyerar§ik silsile 
tamamlandi. Ayni yil askeri i§leri goru§up karara baglayacak olan D ar-i §ura-yi As
keri (Askeri §ura) adli yuksek dani§ma kurulu olu§turuldu. Gorevi, ordunun silah, 
techizat ve kiyafet ihtiyaylarini belirlemek, alim satimlarda ihaleler duzenlemek ve 
urunlerin kalite kontrolunu yaparak odemelere onay vermek, asker dilekyelerini 
degerlendirmek, askeri kanun, kararname ve te§kilat tasarilarini goru§mek, maa§la- 
ri belirlemek ve yuksek subaylarin terfi listesini hazirlayip seraskerlige sunmakti.

Piyade sinifi, en kuyugunden en buyugune kadar butun birliklerde ana omur- 
gayi olu§turmaktaydi. Avrupa ordularinda oldugu gibi suvari, topyu, top arabacisi 
ve cebeci gibi siniflarin da belirli oranlarda birliklerde yer almasi ve askeri bando- 
cu (m u zikacilar), muhendis, doktor ve imamlarin da orduda bulunmasi kararla§- 
tirildi. Muhendislere onceki donemlerden daha fazla alan birakildi. Onceden gidip 
talim yapilacak alanin geni§ligini ve ne kadar asker alacagini hesaplamak ve talim 
duzenini belirlemek muhendislerin i§iydi. Sefer zamani ise, yadirlari kurup askeri 
istihkamlari in§a etmek, taburun etrafini tabya ve hendeklerle yevirmek, geceleri 
karakol yerlerini belirlemek, ordunun geytigi nehirler uzerinde kopru kurmak, 
muharebe meydaninin haritasini yikarmak, du§manm yerini dikkate alarak sava§ta 
askerlerin §ekil degi§tiri§lerini hesaplamak, kale ku§atmalari oncesinde komutan- 
lara goru§ bildirmek ve oncu olarak gidip ordunun nerede konaklayabilecegi hak- 
kinda inceleme yapmak gibi hizmetleri yerine getirirlerdi.

Osmanli Devleti’nde Avrupa ulkelerinde mevcut harp mekteplerine benzer bir 
kurum olmadigi iyin ilk yillarda subaylar ya II. Mahmud’un yakin hizmetinde bu-
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lunan Topkapi Sarayi Enderun agalarmdan veya Serasker Husrev Pa§a’nm kole 
olarak maiyetine alip devlet hizmetine soktugu ki§ilerden seyilirdi. Ancak komuta 
kademesinde tahsil gormu§ ikinci m ulazim  (tegmen) ve ustu subaylarin azligi, bu- 
tun i§lerin onlarm omuzlarma kalmasina sebep oluyordu. Rutbeler arasmda ast-ust 
ili§kisinin yeterince kurulamadigi bu yillarda talimler sirasinda disiplini saglamak 
da zordu. £unku neferlerle komutanlari arasmda fazla bir bilgi ve beceri farki yok- 
tu. Komutanlarm yogu erler gibi okuma yazma bilmiyordu.

Osmanli ordusuna komutan yeti§tirecek Mekteb-i Harbiyye, yani Harp Okulu, 
1835 yilmm ortalarmda geyici olarak Rami Ki§lasi iyindeki odalarda faaliyete geyti. 
Ilk yillarda ulema agirlikli hoca kadrosu olan ve Mayka Ki§lasi tahsis edilen mek- 
tepte 1836 sonlarmda egitime ba§landi. Eksikliklerin tamamlanmasi ise 1837 son- 
larmi buldu. Ertesi yil buna ilaveten bir Topyu Mektebi hizmete sokuldu. Osmanli 
Devleti’nde harp okullarmin ayilmasi gecikmi§ gozukse de, ordunun ve donanma- 
nm muhendis/istihkam subayi ihtiyacmi kar§ilayacak muhendishaneler 1826 tarihi 
itibariyle yakla§ik 50 ya§mdaydi. Muhendishane-i Berri (Kara Muhendis Mekte- 
bi)’de kara ordusuna ve Muhendishane-i Bahri’de ise donanmaya gerekli olan mu- 
hendisler yetiflirilmekteydi. Haskoy’deki Kara Muhendishanesi az mezun verdigi 
iyin Asakir-i Mansure’nin muhendis kadrolarmi doldurmak kolay degildi.

1834’de Heybeliada’ya ta§man Deniz Muhendishanesi, Mekteb-i Bahriyye (De- 
niz Harp Okulu)’ye donu§erek 1838’de yeniden egitime ba§ladi. Osmanli Devle
ti’nde yeterince Musluman hekimin bulunmamasi yuzunden, Asakir-i Mansure’nin 
kurulmasmm ardmdan Istanbul’da ayilan Tibhane-i Amire, daha sonra ikiye bolu- 
nerek iyinden Cerrahhane-i Askeri’yi yikardi. Daha sonra Avusturyali Profesor K. 
A. Bernard’m mudurlugu esnasmda Mekteb-i Tibbiyye-i §ahane admi aldi. Askeri 
egitim ve ogretim kurumlari kaynak bulundukya Avrupa’dan getirtilen kitaplar ve 
aray gereylerle donatildi. Ayrica 1835 yilmdan itibaren hem Mekteb-i Harbiyye’den 
hem de Kara Muhendishanesi’nden seyilen ogrenciler Paris, Londra, Viyana ve 
Berlin’deki benzeri kurumlara tahsile gonderilmeye ba§landi.

Henuz zorunlu askerlik uygulamasma geyilmedigi iyin yeni ordunun 12 sene- 
lik sozle§melerle i§e almacak 15-25 ya§ arasi maa§li askerlerden olu§masi ongorul- 
mu§tu. Ki§inin askerlikten ayrilip sivil hayata donebilmesi, ticaret veya ziraatle ug- 
ra§abilmesi ve emeklilige hak kazanabilmesi iyin bu surenin dolmasi gerekmektey- 
di. Bekarlara yuzba§i mulazimi olana kadar evlenmek yasakti. Ancak evli olanlarm 
orduya girmesine engel yoktu. Nizam-i Cedid’de neferlerin bir aylik talimden son
ra izinli sayilarak koy ve kasabalarma gitmelerine ve memleketlerinde i§leriyle ug- 
ra§malarma izin verilmi§ken, Asakir-i Mansure’de bu kapi kapatilmi§ti.

Avrupa ordularmda oldugu gibi yeni Osmanli merkez ordusu da toplumun sosyo- 
politik ve sosyo-ekonomik olarak en alt zumresinden gelen fakir ya da i§siz delikan- 
lilara dayanmaktaydi. ^unku, askerlik, uzun hizmet suresi ve nisbeten du§uk ucretler 
sebebiyle pek cazip degildi. Askere yazilanlann yogu, Rumeli ve Anadolu’nun Turk- 
ye konu§an Muslumanlarmdandi. Bati, Orta, Guney ve Kuzeydogu Anadolu, Bati 
Trakya ve bugunku Bulgaristan’la Makedonya topraklarma denk du§en sancak ve ka- 
zalar ba§lica asker kaynaklariydi. Suvarilik iyin ilk adres ise goyer Turkmen a§iretle- 
riydi. Duzenli orduya kadrolu asker olarak yazilmaktan uzak duran ve sefer vakti nor- 
malin uzerinde bir ucretle geyici hizmet almabilen bu goyer sava§yilar firsati bulduk- 
lari anda firar etmekteydi. Silistre’de kurulan ilk Asakir-i Mansure suvari alayi, Tatar, 
Turkmen ve Hiristiyan Potkali Kazak kabilelerinden alman atlilardan olu§turuldu. Bu 
alay, Asakir-i Mansure ordusu iyinde gayrimuslim asker barmdiran ilk ve tek birlikti. 
1826’dan 1837 §ubatma kadar Asakir-i Mansure’ye katilan asker sayisi 161.036 idi.
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Asakir-i Mansure personeli gonulluluk esasma gore istihdam edildi; ancak, or- 
dunun sayica ku^uklugu savag zamanlarmda Musluman halka yonelik seferberlik 
ilanmi zorunlu kildi. 1828-29 Osmanli-Rus Harbi bunun ilk ornegiydi. Rus ordusu- 
nun Osmanli topraklarma girme riski bulunan Rumeli ve Dogu Anadolu bagta ol- 
mak uzere ulkenin pek gok yerindeki yerel yoneticilere emirler gonderilerek “12 
yagmdan 70 yagma kadar harbe gucu yetip eli silah tutan butun Musluman erkek- 
lerin cihada katilmasi” istendi. Bang doneminde asker olmamalarma ragmen sefer 
zamani orduya gagrilan bu kigilere nefir-i ‘am m  denirdi. Mahalli yoneticilerin go- 
gu kere zorla yakalayip cepheye gonderdigi nefir-i ‘ammlarm bir kismi yagli, has- 
ta veya ig goremez durumdayken, bir kismi da daha cepheye gitmeden firar et- 
mekteydi. Piyadelerin elinde tufek yoktu; suvarilerin atlari ise yurumekten acizdi. 
Bunlar, dugman topu patlar patlamaz kagmakta ve duzenli birliklerin de firarma 
sebep olmaktaydi. Bu yuzden zoraki askerlerin yerine alternatifler uretildi.

II. Mahmud doneminde kurulan yeni Osmanli merkez ordusuna riitbesiz personel temi- 
ninde kar§ila§ilan giicliikleri sebepleriyle birlikte aciklayimz.

Bunlardan ilki asker almmasi giig olan ya da cepheye uzak yerlerin ahalisinden 
n akd i bedel almakti. Bir ge§it sava§ vergisi §eklindeki bu bedel odemeleri, Bati ve Do
gu cephelerindeki ordu komutanlanna yakm bolgelerdeki profesyonel sava§gilari i§e 
alma imkam sagliyordu. Ayliklari Asakir-i Mansure neferlerinden gok daha yiiksek 
olan, ancak seferle birlikte sozle§meleri sona eren bu iicretli sava§gilar Turkmen, 
Kurt, Amavut ve Dogu Karadenizli a§iret ve kabilelere mensuptu. Sava§ alamndan ko- 
layca firar edebilen ve ayliklari zamamnda odenmediginde i§i birakabilen bu askerler 
de Osmanli-Rus ve Osmanli-Misir sava§lannda pek faydali olamadi. Bu yuzden 1835’te 
merkez ordusu hiikmundeki Asakir-i Mansure ile padi§ah ve istanbul’un muhafaza- 
siyla gorevli Asakir-i Hassa’mn yamnda, yeni bir yedek asker havuzu olu§turuldu. Ba
ng zamanlan gift ve gubuklanyla ugragip yilda sadece iki kez birlikte talim yapacak ve 
az da olsa bir maag alacak bu sivil-askerler rec/i/birliklerini olugturacakti. Aym yil igin- 
de 19’u TYnadolu’da ve 8’i Rumeli’de toplam 37.000 kigilik 27 Redif taburu meydana 
getirildi. Ancak zorunlu askerlige direnen Arnavutluk (igkodra, Yanya, Avlonya), Bos- 
na-Hersek, Erzurum, Van, Kars, Diyarbekir, Trabzon, Canik ve Gumughane gibi bol- 
gelerde redif birliklerini olugturabilmek igin niifus sayimlan yapilamryordu. Buna rag
men, 1838 Marti itibanyla redif birliklerinin mevcudu 85.000’i bulmugtu.

Asakir-i Mansure neferlerinden askerlikten bagka higbir igle meggul olmamalari ve 
vakitlerini talimlerle gegirmeleri istenmigti. Boylece Avmpa savag salmesindeki rakip- 
lerle ateg ve manevra kabiliyetlerinde denklik saglanabilecegi ve askerlerin siyaset ve 
ticaretle ugragmasimn oniine gegilebilecegi umulmaktaydi. O donemde Avrupa’mn 
baglica kara giicii oldugu igin, Nizam-i Cedid gibi, Asakir-i Mansure igin de Fransiz pi- 
yadesi ornek almdi. Savag meydanlannda etkinligini kamtlamig ordular “paradigma 
ordusu’’ haline gelir, yani, gagdagi diger ordularca model alimr. Bu yuzden 18. yiizyi- 
lm ortalanndan 19. yuzyilin sonlanna kadar Osmanli ordusu igin Fransiz ordusunun 
ornek almmasma gagmamak gerekir. Bunu Osmanli Devleti’nin “geg kalmig Batililag- 
masi” geklinde degerlendirmek hatalidir. Osmanli ordusu da tipki Ispanya, Avustur- 
ya, Hollanda, Isveg, Fransa, Almanya, Ingiltere ve Rusya ordulari gibi, zaman gelmig 
rakiplerine model olmug ve zaman gelmig rakiplerinden tegkilat, techizat ve taktik hu- 
suslarinda odung alma yoluna gitmigti. II. Mahmud donemi askeri yenilegmelerinin 
oncekilerden farki, uniformadan askeri muzige kadar ordunun gorunur sembollerin- 
de Avrupa’yi ornek almasi ve daha fazla yabanci uzmani orduda istihdam etmesiydi.
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15.
nemlerde bir ordunun digerlerine model olacak sekilde on plana ciktigi gdriilur. Girdigi mu- 
harebeleri ka/.anan ve te§kilat, techi/.at, taktik ve stratejik etkinligini ortaya koyan orduya 
“donemin paradigma ordusu” denir. insanlarin birinci onceligi hayatta kalmak oldugundan, 
Ulkeler ve devletler arasindaki ah§veri§in en hizli ve yogun ya§andigi alan askeriyedir.

D i K K A T

Silahlarla diger askeri teyhizatm bir iilkeden digerine ithali nisbeten kolaydir; 
ancak, teknik ve taktik bilgilerin edinilmesi oyle degildir. Asakir-i Mansure’de Av- 
rupa disiplin ve talim sistemlerinin uygulanmasi kararla§tirilmi§; ancak, bu konu- 
larla ilgili yeti§mi§ personel sikmtisi yekilmi§ti. Guniimiiz ordulari iyin de geyerlili- 
gini koruyan ve yok sayida piyade askerine tiifek ve top gibi ate§li silahlari aym 
anda ve birlikte kullanma becerisini edindiren yanagik  diizen  egitimi, ilk kez 16. 
yiizyilm sonlarmda Hollanda ordusunda uygulannn§; kati disipline dayali olan bu 
sistem sirasryla Isvey, Fransa ve Almanya ordularmda uygulanip geli§tirilmi§ti. 
Fransa’da Cumhuriyet’in ilanimn ardmdan idareyi ele geyiren General Napolyon 
doneminde hem piyade birlikleri sayica yok buyiimu§ hem de toplara hareket ka- 
biliyeti kazandirilarak piyade-topyu mu§terek harekati one yikmi§ti.

III. Selim, 1792’de kurdugu Nizam-i Cedid birlikleri iyin bu yiizden Fransa’dan 
subaylar getirtmi§ti. Napolyon’un Misir’i i§galine kadar asker egitiminden silah 
imaline kadar her konuda orduda dani§manlik yapan bu subaylar, i§gal ba§laym- 
ca ulkelerine geri gonderilerek yerlerine Ingiliz, Isveyli ve Alman uzmanlar getirtil- 
di. Ayni yillarda Osmanli cografyasmm degi§ik bolgelerinde hukum suren ayanlar- 
la valiler de askeri birlikleri iyin Avrupa’dan subay ve generaller getirtmekteydi. 
Misir Valisi Mehmed Ali Pa§a ile Yanya Valisi Tepedelenli Ali Pa§a’nm Fransiz; 
Bagdad Valisi Suleyman Pa§a ile yine Bagdad’m memluk kokenli idarecisi Davud 
Pa§a’nm ise Ingiliz subay ve dani§manlari vardi.

Asakir-i Mansure ordusunu kuran II. Mahmud’un ilk goreve yagirdigi ki§iler III. 
Selim doneminde Nizam-i Cedid talimlerine katilmi§ Osmanli askerleri ile Misir Vali
si Mehmed Ali Pa§a’nm ordusunda gorev yapan subaylar oldu. Ancak her iki kay- 
naktan da yeterli personel bulamadi. E§kinci birlikleri kuruldugunda Mehmed Ali 
Pa§a’nm Istanbul’daki kethudasi Necib Efendi ile temasa geyilerek Binba§i Davud 
Aga Misir’dan Istanbul’a getirtilmi§ti. Asakir-i Mansure iyin egitimci komutan isteyen 
II. Mahmud’a olumlu cevap vermeyen Mehmed Ali Pa§a, yeni Osmanli ordusunun 
kendi askeri kuvvetini dengelemek amaciyla kuruldugu fikrindeydi. Uzman gonder- 
memesine, Asakir-i Mansure Kanunnamesi’nde mevcut “muhtedilere ve ecnebilere 
orduda yer verilmemesi” yonundeki §arti gerekye gosterdi. Zira, Avrupali talimciler 
kanundaki bu §arta uymuyordu; Musluman komutanlar ise yetersizdi. Ayrica, kendi- 
sinin yuklu maa§ verdigi Avrupali egitimcilerin Istanbul’da ellerine geyecek ucrete 
razi olmayacaklari da gerekyelerinden digeriydi.

II. Mahmud bu cevap uzerine Nizam-i Cedid tecrubesini ya§ami§ zabitlerin pe- 
§ine du§tu. Kabakyi Mustafa Isyani’ndan beri ko§esine yekilmi§ olan Osman Aga 
bunlardan biriydi. Suvari binba§isi olmasma ve piyade talimine kumanda etmekte 
yava§ kaldigini bilmesine ragmen onu Asakir-i Mansure binba§iligma atadi. ^unku 
elinde ba§ka kimse yoktu. Yine zamanmda Nizam-i Cedid’de gorev yapmi§ olan 
Hazine Kogu§u agalarmdan ^ukadar Mehmed Emin de talimcilige getirildi. Nizam
i Cedid suvarileri borucusu Vay Belim Ahmed Aga suvari talimciligiyle Ahmed Us- 
ta ise bandoculara tranpet ogretmekle gorevlendirildi. Ayrica, Alemdar Mustafa Pa- 
§a’nm Sekban-i Cedid’inden ve son E§kinci projesinden kalma birkay talimci de ye
ni orduya binba§i olarak atandi.
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istanbul’da bu geli§meler olurken, ocak kaldirildigi sirada donanmanm ba§mda 
Akdeniz’de bulunan Kapudan-i Derya Husrev Pa§a Izmir’e donmu§ ve burada kar- 
§ila§tigi M. Gaillard adindaki bir Fransiz gavu§unu donanmadan segtigi 100 askere 
Fransiz usulu egitim yaptirmakla gorevlendirmi§ti. Ba§larma Misir usulu fes giyen 
bu grup, Husrev Pa§a’nm Misir’da valiyken i§galci Fransiz ordusundan esinlenerek 
kurdurdugu talimli birliklerin bir ornegiydi. Husrev Pa§a 1826 sonbaharinda don- 
dugu istanbul’da da askeri talimler yaptirmayi surdurdu. Sadrazam Selim Mehmed 
Pa§a’yi, yaptirdigi talimlerin “her devlette gegerli oldugu”na iknaya gali§ti ve 11 
Mart 1827’de Topkapi Sarayi’na davet edildi. Asakir-i Mansure’de uygulanan Ni- 
zam-i Cedid egitimlerinin eski ve kendi yaptirdigmin Fransa’daki en yeni talim sis- 
temi oldugunu II. Mahmud’a anlatti. Bunun uzerine Gulhane Kasri’na giderek Hus
rev Pa§a’nm yaptirttigi egitimleri bizzat izleyen padi§ah, gorduklerinden etkilene- 
rek “H usrevi ta lim ” denilen bu usulun Enderun’da da uygulanmasmi istedi. Misir 
valiligini Mehmed Ali Pa§a’ya birakmak zorunda kalmasi ve kapudan-i deryaliktan 
da yine onun te§ebbusuyle azledilmesi yuzunden Kavalali’ya du§manlik besleyen 
Husrev Pa§a, iki ay sonra Asakir-i Mansure seraskerligine getirildi.

Piyade taliminde Fransiz gavu§ Gaillard, nam-i diger Hurflid A ga’nm  yontemi 
benimsenirken, suvari talim sistemi de kisa bir sure sonra bir italyan subay tarafin- 
dan degifltirildi. II. Mahmud, suvarileri egitmekle gorevlendirilen Vay Belim Ah
med Aga’nin performansindan memnun degildi ve onun yerine gegirecegi birisini 
ariyordu. Aslinda padi§ah ve gevresi, tepki gekebilecegi gerekgesiyle Avrupali bir 
subayin Musluman askerler uzerinde komutanlik yapmasina sicak bakmiyordu. La- 
kin gok gegmeden bu kanaat esnetilerek yabanci subaylarin en azindan talim ga- 
vu§lugu seviyesinde i§e alinmalari kararla§tirildi. Ayni tarihlerde Mehmed Ali Pa- 
§a’nm ordusunu bir Fransiz generalin yonettigi dugunulurse Osmanli hukumetinin 
gekingenligi daha rahat anla§ilabilir.

Asakir-i 
Mansure’nin 
Sultanahmed 
Meydam ’nda gegit 
resmi

Kaynak: C. Yilmaz 
(ed.), II. Mahmud 
Yeniden 
Yapilanma 
Surecinde Istanbul, 
Istanbul 2010.

Asakir-i Mansure’nin ilk kadrolu Hristiyan ve Avrupali talimcisi italyan suvari 
subayi Giovanni Timoteo Calasso oldu. Napolyon Bonaparte’in Rusya seferine de 
katilmi§ olan Calasso, ulkesi Piemonte’de ya§anan devrimin Avusturya guglerince 
bastirilmasindan sonra yuzba§i rutbesindeyken buradan ayrilmi§ ve geflitli Avrupa 
ordularinda profesyonel asker olarak hizmet gormu§tu. Calasso, istanbul’daki 
Fransiz elgisi tarafindan Serasker Aga Huseyin Pa§a ve halefi Husrev Pa§a’ya tavsi-



2. Uni te - Asker i  Duzer lemeler 33

ye edildi. Husrev Pa§a’nm onerisiyle padi§ahla 
goru§en Calasso’dan Topkapi Sarayi’ndaki 280 
iyoglanma binicilik dersleri vermesi istendi. II.
Mahmud, ona Rustem Aga ismini verdi. Calas- 
so, Gulhane Bahyesi’nde yaptirdigi suvari ta- 
limleriyle yuzyillardir devam eden Osmanli bi- 
ni§ tarzi yerine Macar hafif suvarilerinin egiti- 
mini getirdi. Ayrica, Osmanli eyer ve uzengile- 
ri terkedilerek Macar eyerlerini andiran Tatar 
eyerleri kullanilmaya ba§landi. Osmanli suvari
lerinin bu degi§ikliklere ali§malari biraz zor ol- 
du. Eski egerleri uzerinde sanki bir divanda otu- 
rur gibi yari bagda§ halinde at binerlerken, ye- 
ni eyer ve uzengilerle ayaklarmi a§agi dogru 
sarkitmak zorunda kalmi§lardi. Bu degi§iklikle- 
re onay veren ve yeni suvari talimlerine bizzat 
katilan II. Mahmud dahi bu yuzden birkay kez 
attan du§mu§tu. O tarihlerde Istanbul’da bulu- 
nan bazi Ingiliz gozlemcilere gore, Osmanli or- 
dusunun guylu tarafi olan suvari smifmda yapi- 
lan bu degi§iklik bir hataydi.

Aslmda daha yuksek komuta gorevleri de 
ustlenebilecek olan Calasso’ya talim yavu§lugu- 
nun otesinde bir gorev verilmedi. Daha sonra 
Osmanli hizmetine giren Avrupali subaylar, tip- 
ki Calasso gibi rutbe ve liyakatlerine uygun po- 
zisyonlarda istihdam edilmemelerinden ve ne- 
ferlerle halkm kendilerine dostya davranmama- 
larmdan §ikayetyi oldular. Ba§ta Serasker Hus- 
rev Pa§a olmak uzere yeni ordu iyindeki iktidar- 
larmi kimseyle payla§mak istemeyen bazi devlet adamlari, Hiristiyanliklarmi baha- 
ne ederek yuksek gorevlere gelmelerini engellediler. Mayis 1829’da Istanbul’a ge- 
len Fransiz General Kont Hulot ve Ingiliz Di§i§leri Bakani Palmerstone’un 1834 yi- 
linda gonderdigi Leh asilli General Chrzanowski gibi bazi askerler ise talimcilikle 
yetinmeyip ulkelerine dondu.

Calasso’nun ardmdan ulkelerini siyasi sebeplerle terketmek zorunda kalan ba§- 
ka Italyanlar da talim yavu§u olarak gorevlendirildi. Ilerleyen yillarda bu macera- 
perest subaylarm yerini, Osmanli ordusundaki yeniden yapilanmayi takip etmek 
isteyen Avrupali devletlerin gonderdigi resmi askeri heyetler aldi. Prusya, Ingilte- 
re, Fransa, Avusturya ve hatta Rusya’dan yollanan piyade, suvari, topyu ve istih- 
kam subay ve muhendisleri, bazen maa§lari da kendi devletlerince odenerek Os
manli hizmetine girdiler. £ogu talimcilik; az bir kismi ise, kale, istihkam ve topla- 
rm modernizasyonuyla buharli makine gucuyle yali§an silah fabrikalarmm kurulu- 
§unda teknik dani§manlik yapti. Diplomatik yakmlik kurmak adma Avrupa devlet- 
lerinden askeri dani§manlar isteyen Osmanli hukumeti, bazen ayni anda gonderi- 
len farkli ulke subaylarmi nasil istihdam edecegini bilemedi. Avrupa devletleri de 
rakip bir devletin gosterecegi tepkiyi hesaba katarak askeri heyet yollamakta ye- 
kingen davranabiliyor veya diger bir devletin Osmanli ordusuna subay gonderme- 
sini engelleme adma protestoda bulunabiliyordu.

Uzerinde uniformasi yeni uzengi ve eyerlerle ata binmifl 
II. Mahmud

Kaynak: C. Yilmaz (ed.), II. Mahmud Yeniden 
Yapilanma Surecinde Istanbul, Istanbul 2010.
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DiKKAT 7a3

C SIRA SiZDE
V-----^ 0 ^

DiKKAT 7^

Ulus-devletin ve milliyctciligin diinya siyasetine hakim olmaya bagladigi 19- yuzyihn ikinci 
yarisma kadar askerlik meslegi profesyonel bir alan olarak gdruluyor; gerek savagci toplu- 
luklar gerekse riitbeli subay ve generaller kendi Ulkelerinin diginda Ucret kargiligi hizmet 
verebiliyordu. Fransiz Devrimiyle baglayan ulus-devletlegme surecinin Avrupa ve dunyada 
giic kazamnasiyla beraber, hem er hem de subay duzeyinde askerlik bir “vatan hizmeti” ola
rak gdrulmeye baglandi. imparatorluklarm dagilmasiyla birlikte ordularm aym iilkede dog- 
mug, aym inane ve kulttir kokenine sahip kigilerden olugmasi ilkesi yayginlagti.

Osmanli ordusunda Avrupab subay ve generallere komuta vazifesi verilmemesinin politik 
ve sosyal sebepleri nelerdir?

TANZiMAT DONEMiNDE DUZENLi ORDU VE 
ZORUNLU ASKERLiK
II. Mahmud doneminde baglayan yeni bir merkez ordusu kurma yaligmalari, hem 
gey Osmanli ordusunun hem de Cumhuriyet donemi Turk Silahli Kuwetleri’nin 
tegkilatimn ana yeryevesini yizmigtir. Osmanli ordusu ile Misir Valisi Mehmed Mi 
Paga’mn silahli kuwetleri arasmda 1839’da geryeklegen ikinci muharebe, II. Mah
mud doneminin son noktasim olugturur. Zaten padigah da cepheden gelen mag- 
lubiyet haberinin Istanbul’a ulagmasmdan az once vefat etmigti.

Gey Osmanli askeri tarihinde 1826-1839 arasmdaki bu ilk donemi takip eden 
ikinci agama Osmanli tarihinde Tanzim at don em i olarak bilinen 1839-1876 arasi- 
dir. Kavalali’ya kar§i alman ve Osmanli toprak butunlugunii tehdit eden 1839 mag- 
lubiyeti, askeriyedeki yeniden yapilanmanm yeterli olmadigmi goz onune serdigi 
gibi, aynca, artik Misir’la yetinmeyip gozunu Suriye, Lubnan ve hatta Anadolu’ya 
diken Mehmed Ali Paga’yi da Osmanli saltanatim tehdit eder bir konuma getirmig- 
ti. 1838’de Osmanli hukumetiyle Serbest Ticaret Antlagmasi imzalami§ olan Ingilte- 
re bolgedeki guy dengesinin bu gekilde degigmesinden rahatsizdi. Fransa ise Meh
med Ali Paga’mn yamnda yer aldi. Istanbul-Kahire arasmdaki bu yatigma, Avustur- 
ya ve Rusya gibi devletlerin de katilmasiyla uluslararasi siyasetin bir problemi ha
line geldi. Neticede, Fransa digmdaki devletlerin destegini alarak Mehmed Mi Pa- 
§a’mn askeri ilerleyigini durduran Istanbul hukiimeti, askeri alanla birlikte idari, 
mali, iktisadi ve sosyal alanlarda da koklii bir yeniden yapilanma siirecine girdi.

II. Mahmud’un yerine tahta geyen oglu Sultan Abdiilmecid’in saltanatimn (1839
1861) hemen bagmda, 3 Kasim 1839’da ilan edilen G iilhane Hatt-i H um ayum i ve- 
ya Tanzim at F en n an i olarak bilinen siyasi beige ile, padigah, biirokrasi ve halk 
arasmdaki iligkiler hukuk yeryevesinde yeniden ele almdi. Fermanda, halkm vergi 
ve askerlik konulanndaki mukellefiyetlerinde yeni bir duzenlemeye gidileceginin 
igareti verilir. Vergi salarken ve seferberlikte asker toplarken bazi kesimlere fazla 
yuklenildigi belirtilerek bundan boyle vergi ve asker toplarken adil davramlacagi- 
na vurgu yapilir. Ancak burada onemli bir aynntiya yer verilir ve her Muslumamn 
“vatan savunmasF’na katilmasimn dini bir vecibe oldugu ifade ile Osmanli tarihin
de ilk kez zorunlu vatandag askerligine geyilecegi ima edilir.

Bugtin kullandigimiz anlamiyla “vatan” kavrami, Fransiz Devrimi sonrasinda Avrupa siya
si sozlugune girinistir. imparatorluklar ve hanedan devletler caginda siyasi birlikteligi 
saglayan temel gey uzerinde yaganilan dike degil, krai ya da sultanin gahsi, onun mensup 
oldugu hanedan (aile) veya dini aidiyetlerdi. Avrupa"da 1618-1648  arasmda yaganan Otuz 
Yil Savaglari'nda Katolik ve Protestan gruplann catiginalan, dini mezhep yerine bir pren-
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sin hakimiyetindeki ulkenin birle§tirici zemin olarak kabulune yol ayti. Fransiz Devrimiy- 
le birlikte kralligin yerine cumhuriyet ilan edilince “kralm topragi” olarak gorulen ulke o 
topraklarda ya§ayan “millet”in “vatan”i olarak yuceltildi. Osmanli Devleti’nde “vatan” de- 
nince onceleri kiflinin dogup buyudugu yer kasdedilirken, Tanzimat Fermani sonrasinda 
devlete ait topraklar herkes iyin “vatan” olarak takdim edilmeye ba§lamr ve askerligin “va
tan borcu” olarak gorulmesi de bu sureyte ortaya yikar.

Tanzimat Fermani’nda yer alan bu hukmun hayata geyirilmesi kolay degildi. 
£unku vergi ve askerlik yukumluluklerinin herkese e§it dagitilabilmesi iyin impara- 
torlugun her yerinde niifus sayimimn yapilmasi gerekiyordu. Ayrica niifusunun bii- 
yiik bir kisnn kirsal ya da goyebe hayat suren Osmanli Devleti’nde sadece gayrimus- 
limler degil, Miislumanlar da uzun siireli askerlige sicak baknnyordu. Tanzimat Fer- 
mam’ndan ancak dort sene sonra beklenen diizenleme yapilabildi. Oncelikle II. 
Mahmud doneminde verilen “Asakir-i Mansure-i Muhammediyye’’ ismi degi§tirilerek 
yerine “Sultamn Diizenli Askerleri’’ manasma gelen Asakir-i Nizamiyye-i §ahan e  ter- 
cih edildi.

Osmanli Devleti'nde diizenli ordu icin kisacaAsakir-iNizamiyye, Nizamiye, Nizamiye l i  
Askeri veyaAsakir-i Muntazama tabirleri kullandimstir. Gunumuzde ki§lalar ve askeri 
tesislerin ana giri§ kapilarina Nizamiye Kapisi denilmesi de bu gelenegin uzantisidir.

D I K K A T )
Daha once Asakir-i Mansure ve Asakir-i Hassa olarak ikiye ayrilmi§ olan ordu, 

1843 yilmda cografi bolgeler esas almarak be§ ordu komutanligi §eklinde yeniden 
te§kilatlandirildi. Bu be§ ordunun ve merkez karargahlarimn bulunacagi §ehirler §u 
§ekildeydi: Hassa Ordusu, Istanbul; Dersaadet Ordusu, Istanbul; Rumeli Ordusu, 
Manastir; Anadolu Ordusu, Harput (sonradan Erzincan) ve Arabistan Ordusu, §am. 
Her ordunun hangi sancak ve kazalardan asker toplayacagi da belirlendi. 1849’da 
bunlara ilaveten Bagdad merkezli Irak Ordusu kuruldu. Ilk diizenlemeden yirmi 
sene sonra, 1863’te devrin seraskeri Fuad Pa§a ordu adlarim rakamlara donii§ture- 
rek bazilarimn merkezlerini degi§tirdi. Hassa Ordusu yine Istanbul merkezli olarak 
I. Ordu olurken alam Istanbul, Bati Anadolu, Girit Adasi ve Trablusgarb olarak be
lirlendi. IF Ordu unvamm alan Dersaadet Ordusu’nun merkezi Istanbul’dan §um- 
nu’ya ta§mdi ve Tuna havzasi bu orduya baglandi. Rumeli Ordusu yine Manastir 
merkezli olarak III.; Anadolu Ordusu Erzincan merkezli olarak IV.; Arabistan Or
dusu yine §am merkezli olarak V. ve Irak Ordusu da VI. Ordu adlarim aldi. Harbi- 
yeli ilk serasker olan Hiiseyin Avni Pa§a, 1869 tarihli Kuwe-i Umumiyye-i Askeri- 
ye Nizamnamesi (Askeri Kuvvetler Yonetmeligi) yeryevesinde bunlara Yemen’in 
San’a §ehri merkezli VII. Ordu’yu ilave etti.

Yine ayni tarihte yikarilan Terfi-i Rutbe Nizamnamesi ile bugun de Turk ordu- 
sunda geyerli olan askeri terfi sisteminin temelleri atildi. 1845’te ayilan Erkan-i Har- 
biyye Mektebi’yle Osmanli ordusunda “erkan-i harb” (kurmay subay) yeti§tirilme- 
si iyin harekete geyildi. Mekteb-i Harbiyye’yi bitiren askeri ogrencilerden bazilari 
iki senelik bir egitime tabi tutularak Erkan-i Harb simfma ayriliyordu. 1864’te yika
rilan Erkan-i Harbiyye Nizamnamesi ile hem ordularm karargahlarinda hem de se- 
raskerlikte erkan-i harbiyye zabitlerinin bulunmasi kararla§tirildi.

Huseyin Avni Pa§a’nm 1869 tarihli terfi yonetmeligiyle, harp okullarmi ve Mu- 
hendishane’yi bitiren askeri ogrencilerin m u lazim  (tegmen); Erkan-i Harbiyye 
Mektebi’nden (Harp Akademisi) mezun olanlarm ise yuzba§i rutbesiyle vazifeye 
ba§lamalari kararla§tirildi. Subaylik kariyeri belirli rutbe bekleme surelerine daya-
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nan dort a§amadan olu§uyordu. Bunlardan ilki, alay yavu§u, cephaneci yavu§, ba§- 
yavu§, sira yavu§u ve boluk eminini; ikincisi, mulazim, yuzba§i ve kolagasi rutbe- 
lerini; uyuncusu, alay emini, binba§i, kaimmakam (yarbay) ve miralay (albay) rut- 
belerini ve nihayet dordiincusii de, en tepedeki “pa§a” olarak da amlan mirliva 
(tuggeneral), ferik (korgeneral) ve mii§ir (mare§al) riitbeli generalleri kapsiyordu. 
Harp Mektebi kokenli bir subaym bulunmadigi birliklerde yavu§lar mulazim-i sa- 
nilik (astegmenlik) yapabilirlerdi. Bu yonetmelikle objektif kriterlere dayali bir ter- 
fi ve atama sistemi getirilmeye yali§ildi. Yine 1869’da yikartilan Asakir-i Berriyye-i 
Miilukane Tekaiid Kanunnamesi (Kara Askerleri Emeklilik Kanunu) ile ordu men- 
suplarmm ozliik haklari teminat altma almmak istendi.

Osmanli doneminde “erkan-i harp”, Cumhuriyet doneminde “kurmay” olarak adlandirdan 
subaylar, Harbiye mezunu devre arkadaslanndan farkli olarak stratejik duzeydeki biiyiik bir- 
likleri ve farkli askeri sindlann ortaklasa icra edecegi mu§terek harekatlari sevk ve idare et- 
mek iizere egitilirler. Stratejik birlik denildiginde kasdedilen alay UstU askeri birliklerdir (tu- 
gay, tUmen, kolordu, ordu). Alay ve daha kiiciik birliklere ise taktik-operatif birlikler denir. 
Kurmaylar da diger subaylar gibi kita gorevi yapabilir; ancak esas me§guliyetleri karargahlar- 
daki planlama agirhkli i§lerl yapmakti. Ordularda genelkurmaylarm one cikinitsi 1860'larda 
Prusya'da biislaims ve Osmanli dahil pek 50k iilkeye Prusya Genelkurmayi omek olinustur.

Mart 1844’ten itibaren fiili askerlik be§ ve bir ye§it ihtiyat askeri olan rediflik ise 
yedi olmak iizere askerlik siiresi 12 yil olarak belirlendi. Iki sene sonra askeri te§- 
kilatta onemli bir diizenleme daha yapildi. Asakir-i Mansure’nin ilk 20 yilmda, sa- 
va§ halleri di§mda, goniillii profesyonellik esasma dayanan askerlik, 1846 yilmda 
yikarilan ilk Kur‘a Kanunu ile butun Musluman erkeklerin vatanda§lik gorevine 
donii§turuldu. Zorunlu askerlik hizmetine dair yikarilan kanuna “Kur'a Kanunu’’ 
denmesinin sebebi, belirli bir ya§a gelmi§ olan Musluman erkeklerden hangilerinin 
askere gideceginin yekilecek kura ile belirlenecek olmasmdandi. Her idari birime 
niifusu dikkate almarak bir asker kotasi verilecek ve bu miktar doluncaya kadar 
20-25 ya§ arasi Musluman erkekler kura yekimiyle askere almacakti. Boyle yapil- 
masinin nedeni, askerlik ya§ma gelen herkesin orduya almmasi durumunda insan 
gucune dayali zirai ekonominin sekteye ugrama ihtimaliydi. Ayrica devletin a§iri 
buyuk bir ordunun finansmanmi kaldiracak mali kudreti de yoktu. O yil kurada is- 
mi yikmayanlar 26 ya§ma gelinceye kadar bir sonraki senenin kura torbasma akta- 
rilacak; ismi yikmadan bu ya§a ula§anlar ise rediflige geyirileceklerdi.

Askerlik hizmetinden surekli ya da geyici olarak muaf olanlar da vardi. Saray 
yali§anlari, ust duzey devlet gorevlileri, Istanbul’da oturanlar, medrese hocalariyla 
talebeleri, kadilar, vaizler, tekke §eyhleri, bir evin tek erkegi veya dul bir kadmin 
tek oglu bunlar arasmdaydi. Ayrica yeflitli sebeplerle askerlik hizmetini yerine ge- 
tiremeyecek olanlar bedel olarak yerlerine ba§kasmi yollayabilir veya nakit odeye- 
bilirlerdi. Bedel uygulamasi Muslumanlar iyin istisnai, gayrimuslimler iyin kural ol- 
du. £unku gayrimuslimler tam anlamiyla e§it yurtta§lik elde etmeden askerlige ya- 
na§madiklari gibi, Osmanli devlet adamlari da Muslumanlarla gayrimuslimlerin ay- 
ni orduda gorev yapmalarma sicak bakmiyorlardi. Tanzimat doneminin bu ilk as
kerlik kanunu donemin Fransiz ve Prusya asker alma sistemlerini bunyesinde bir- 
le§tirmi§ti. Askerlige elveri§li erkeklerden belirli bir kismmi kura ile seymek 1815 
sonrasi Fransa’smda geyerli bir uygulamaydi. Esas ordunun yanma bir yedek ordu 
oluflurma fikri ise, nufusu o tarihlerde Fransa’ya nisbetle daha az olan Prusya’nm 
gelifltirdigi bir alternatifti.
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Askerlik kanununun yikmasi bunun Osmanli cografyasmin her yerinde hemen 
devreye sokuldugu anlamina gelmiyordu. Bilhassa goyer kabile ve a§iretlerin ya- 
§adigi bolgelerde nufus sayimi ve asker toplama yali§malarma kar§i ciddi bir direny 
gosterildi. Hatta, Osmanli ordusunun mesaisinin onemli bir kismmi asker alimma 
direnen bu topluluklara kar§i yaptigi harekatlar aldi. Kuzey Afrika ile Arabistan ya- 
rimadasmm yol bolgeleri neredeyse Osmanli Devleti’nin sonuna kadar asker alma 
sisteminin di§mda kaldi. Filistin, Cebel-i Lubnan, Suriye’nin a§iretlerin yogun oldu
gu alt bolgesi, Irak’in kuzey ve guneyi, Anadolu’nun kabile ve a§iretlerin ya§adigi 
Guney, Kuzeydogu, Dogu ve Guneydogu bolgeleri, Bosna-Hersek, Arnavut kabi- 
lelerin ya§adigi bugunku Arnavutluk ve Yunanistan topraklari 19. yuzyilin uyuncu 
yeyregine kadar askerlige kar§i direnmeyi surdurdu. Buralardaki Musluman a§iret- 
ler, sava§ zamanlari ucretli asker olmayi zorunlu askerlige tercih ediyordu.

Ilk kanundan yakla§ik 25 sene sonra, Avrupa ve Rusya ile ayni tarihlerde Os
manli Devleti’nde de yeni bir Kur‘a Kanunu yayinlandi. 1870 tarihli bu kanunla 
muvazzaf askerlik suresi 4 yila indirildi. Bunu sirasiyla 2 sene ihtiyatlik (yedeklik), 
6 sene rediflik ve 6 sene m ustahfizlik  (geri hizmet ve kale muhafizligi) gorevleri 
izlemekteydi. Ticaret ve esnaflikla ugra§anlar iyin bedellilik uygulamasi belirli ku- 
rallara baglanarak surduruldu. Sultan Abdulaziz’in saltanati (1861-1876) sirasinda 
yapilan bu degi§iklikle, Osmanli ordusunun asil kuvvetinin 150.000’e; yedek kuv- 
vetinin 60.000-65.000’e; redif mevcudunun 192.000’e ve mustahfiz denen geri hiz
met kitalarinin da 300.000’e yikarilmasi planlandi. Ancak ilki hariy bu rakamlarin 
yogu kagit ustunde kaldi.

Osmanli Devleti'nde zorunlu askerlik uygulamasinm asainali olarak yururluge sokulabil- 
mesinin sosyo-politik ve sosyo-ekonomik sebeplerini tanimlayiniz.

ASKER? TEKNOLOji TRANSFERi VE OSMANLI 
ASKER? SANAYii
Osmanli askeri tarihine bir biitiin olarak bakildigmda devlet idarecilerinin tek- 
noloji alamnda her zaman yeniliklere ayik bir tavir sergiledigi goriilur. Osman- 
lilar’m 15. yiizyilm ilk yansmda Balkanlarda yayilmalan ve 1453’te Istanbul’!! 
fethetmeleri, ba§ta top olmak tizere ate§li silahlan rakiplerine gore daha etkin 
kullanmalanyla ili§kilidir. 16. yiizyila gelindiginde Osmanli tufeklerinin (^in’de 
dahi kendine miigteri buldugu, Osmanli ok, yay ve kiliylanmn §ohretinin smir- 
lan a§tigi soylenebilir.

Ordunun ihtiyaci olan silah ve teyhizatm temininde esnek davranan Osmanli 
devlet adamlan yeri geldikye ithalata yonelmi§; ancak, yerli askeri sanayii de ihmal 
etmemi§lerdi. Ba§ta Istanbul olmak tizere Osmanli cografyasmin ye§itli yerlerinde 
kurulan top, ttifek, barut, kiliy vs. imalathaneleri ve tersanelerle ordu ve donanma- 
mn ihtiyaylan kar§ilanmaya yali§ilmi§ti. 19. ytizyil oncesinde, dtinyamn her yerinde 
oldugu gibi, Osmanli Devleti’nde de el emegine dayali bir sava§ sanayi mevcuttu. in- 
giltere’de ba§ladigi kabul edilen buharli makinaya dayali endtistriyel tiretim hayatm 
her alanim oldugu gibi sava§larm da tabiatim degi§tirmi§; Bati tilkeleriyle Osmanli 
Devleti arasmdaki askeri guy dengesini birinciler lehine bozmuflu. Ordu ve donan- 
mamn yeniden yapilandmldigi 19. ytizyilda Osmanli Devleti’nin silah ve teyhizat ala- 
mnda giderek ithalata agirlik vemiesi bunun bir neticesidir. Hammadde eksiklikleri, 
teknolojiyi geli§tirmek iyin gerekli bilgi altyapisimn kurulamamasi, tanma dayali eko- 
nominin btiytik olyekli askeri sanayi yatirimlanm finanse etmekten uzak olu§u ve ka- 
rar vericilerin yanli§ tercihleri bu durumun kalici olmasim sagladi.
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Asakir-i Mansure ordusunun kurulmasiyla beraber silah ve teyhizat temininde 
ilk yalman kapi Istanbul ve Izmir’deki Avrupali tuccarlar ( mustemin tuccar) oldu. 
Ayrica, Belgrad gibi smir §ehirlerinde yabanci tuccarlardan silah almdigi olurdu. 
Osmanli hukumeti Yunan Isyani sirasmda ters du§tugu Ingiltere’nin yerine, Belyi- 
ka, Italya, Fransa, Almanya ve Avusturya yapimi tufeklere yoneldi. Osmanli Dev- 
leti’nin silah temininde zorluk yekmedigini goren ingiltere, birkay ay sonra ambar- 
goyu kaldirip silah ve askeri teyhizat sati§larmi serbest birakti. Dogal olarak bu 
alimlarda son sozu soyleyen II. Mahmud, tufeklerin paryalarinin saglam olmasi ve 
i§e yaramayan malzeme iyin bo§una para harcanmamasi konularinda devlet adam- 
larini uyarmaktaydi.

Ihtiyaylarin acil oldugu bu ilk yillarin ardindan Istanbul ve Rumeli’nin bazi §e- 
hirlerindeki ustalarin el emegine dayali yerli tufek imalatini arttirmak iyin yareler 
arandi. Tufenkhane-i Amire’nin kurulmasi iyin yalflmalar ba§latilarak Ingiltere’den 
buhar gucuyle yalflan makinalar getirtildi. Fabrika 1830’lu yillarin ortalarinda Dol- 
mabahye’de uretime ba§ladi. Benzer §ekilde Ingiltere’den getirtilen buhar kazanla- 
ri ve makinalarla yali§acak bir top fabrikasi kuruldu. Osmanli Devleti’nde Topha- 
ne-i Amire olarak bilinen top uretim tesisleri yuzyillardir mevcuttu; ancak, yeni 
fabrika buhar gucuyle yali§maktaydi.

Top, tufek ve bu ate§li silahlarda kullanilacak muhimmat (mermi, gulle, yuvar- 
lak, dane) imalatinda hammadde olarak demir ve bakira ihtiyay duyuldugu iyin 
Balkanlardaki maden i§letmeleriyle dokumhanelerin de elden geyirilmesi gerekti. 
£unku askerlerin standart silahlara sahip olabilmeleri, ancak hammaddelerin de 
belirli bir standart ve kalitede olmasiyla mumkundu. Kirklareli’nde bulunan Sama- 
kocuk (Demirkoy) ve bugunku Bulgaristan’da yer alan Ni§’e bagli Samakov do- 
kumhaneleri Ingiliz dani§manlarm goru§leri dogrultusunda yenilendi. Ergani’de 
bulunan demir madenlerinde de idari duzenlemelere gidildi. Yine, II. Mahmud do- 
neminde askerlerin takacaklari feslerin uretilmesi iyin Haliy kiyisinda bir Feshane; 
asker ayakkabilarinin imali iyin Beykoz’da bir kundura fabrikasi; Hereke’de bir yu- 
ha fabrikasi ve Sultan Abdulmecid doneminde de bu giri§imleri tamamlayici mahi- 
yette Istanbul Zeytinburnu’nda buyuk bir demir fabrikasi kuruldu. Demir fabrika- 
sinda sadece demir degil, silah ve muhimmat da uretildi. Tanzimat’in sanayile§me 
politikasi yeryevesinde askeri sanayi tesislerinin de geli§tirilmesine gayret edildi.

Sultan Abdulaziz donemi, Osmanli ordu ve donanmasinin dogrudan di§ alim- 
larla donatilmasinin en ileri noktasini te§kil eder. 1860’li yillarda Avrupali ve Ame- 
rikali silah firmalarinin geli§tirdikleri yivli tufek ve top namlulari, ate§li silahlarin 
isabet oranini buyuk olyude arttirmi§; ayrica, tufeklerin ate§leme mekanizmalarin- 
da igneli ve kapsullu arkadan dolma sisteme geyi§ de ate§ hizinda onemli geli§me- 
ler saglami§ti. Maliyenin durumunun iyi olmamasina ragmen eldeki yivsiz boru 
namlulu (kavat) ve yakmakli (filinta) tufeklerin yivli (fleghaneh) tufeklerle degi§ti- 
rilmesi iyin ithalat yoluna gidildi. ABD, Ingiltere, Prusya, Fransa, Belyika ve Avus- 
turya’daki firmalardan tufek, top, fi§ek ve kur§un alimlari yapildi. Amerikan yapi
mi Henry Martini ve Winchester ile Fransiz yapimi Sneider tufekleri bunlarin en 
onde gelenleriydi. Ayrica, Osmanli ordusunun envanterinde mevcut yakmakli ve 
agizdan dolma tufeklerin Dolmabahye ve Zeytinburnu tufenkhanelerinde donu§- 
turulmesine yali§ildi.

Benzeri bir tablo toplar iyin de geyerli olup Avrupa’da top namlularinda da yiv
li modellere geyilmi§ti. Ingiliz Armstrong ve Alman Krupp firmasina verilen sipari§- 
lerle Osmanli ordusunda kav a l olarak adlandirilan duz namlulu toplardan yelik yiv
li namluya sahip fleflhane toplarina geyildi. Bunlarin agizdan dolan modelleri oldu-
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gu gibi arkadan dolanlari da vardi. Sadece Osmanli Devleti degil, Rusya, £in, Ja- 
ponya, Brezilya ve Arjantin gibi pek yok devlet de bu toplardan satin aldi. Tufekte 
yaptigi yerli imalatla ithalati kismen de olsa dengeleyen devlet, top konusunda da 
benzeri bir yol izledi. Abdulaziz doneminde Istanbul’daki iki buyuk baruthaneden 
biri olan Kuyukyekmece yakmlarmdaki Azadli Baruthanesi kapatildi ve sadece Ba- 
kirkoy’deki Istanbul Baruthanesi ile Bagdad Baruthanesi’nde uretim surduruldu.

Sultan Abdulaziz donemi Osmanli donanmasinin ah§ap gemilerden zirhli ge- 
milere geyi§ine taniklik etti. Aslinda yelkenlilerden buhar gucuyle yali§an gemile- 
re geyi§ II. Mahmud doneminde ba§lami§ ve Ingiltere’den sivil nakliye gemileri 
satin almmi§ti. 1856 yilinda 78 toplu Peyk-i Z afer  kalyonuna Ingiltere’de makina- 
larin takilmasiyla Osmanli donanmasi buhar gucuyle yali§an ilk sava§ gemisine 
sahip oldu. Bilindigi gibi zirhli muharebe gemisi dunyada ilk kez 1861’de yapildi. 
Guylu bir donanma kurma konusunda Sultan Abdulaziz’in gosterdigi §ahsi merak 
neticesinde 1864’de Ingiltere’ye sipari§ edilen zirhli muharebe gemisi, kisa bir su
re sonra Osmanli donanmasindaki yerini aldi. Yerli gemi sanayi te§vik edildi. Os
manli donanmasi, kisa bir sure iyerisinde gemi adedi bakimindan dunyanin dor- 
duncu buyuk filosu oldu. Ancak deniz gucu demek sadece sahip olunan gemi 
adedinden ibaret degildi. Boylesi bir donanmanin bakimini yapma ve modernize 
etmenin orta vadede getirecegi mali yuk hesaplanmami§; teyhizata agirlik verilir- 
ken i§in personel tarafi ihmal edilmi§ti. Bu yuzden Abdulaziz doneminde dunya 
siralamalarina giren Osmanli donanmasi askeri ve siyasi ayidan devlete umulan 
faydayi saglayamadi.

Osmanli askeri teknoloji politikasimn Avrupah devletlere kar§i zayif yanlari nelerdir?
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Ozet

<ĵ  Zorunlu vatandafl askerligi ile ulus-devleti iliflki- 
1 lendirebilme

Fransiz Devrimi, Avrupa siyasi tarihinde milliyet- 
gilik ideolojisi ve cumhuriyet rejiminin birlikteli- 
gine dayali ulus-devletin miladidir. Yonetenlerle 
yonetilenlerin ayri siniflar olarak kabul edildigi 
devletlerde askerlik aristokratlarla profesyonelle- 
re ait bir imtiyazdi. Fransiz devrimiyle beraber 
subaylik kariyeri halka agildi. 1793’te gikartilan 
bir kanunla her yurtta§in vatan savunmasina ka- 
tilmasi gerektigi ilan edildi. Millet, yurtta§, vatan 
gibi kavramlar devrimle birlikte bugunku anlam- 
larini kazandi. Kanuni bir zorunlulukla, ama uc- 
ret almadan gonullu yapilmasi beklenen askerlik 
hizmeti ancak boylesi bir ulus-devlet yapisinda 
mumkun olabilirdi.

Yenigeri Ocagi’nm kaldinlmasmm sebeplerini 
tammlayabilme
Yenigeri Ocagi Osmanli merkez ordusunun ge- 
kirdegiydi. Avrupa’nin ilk duzenli ordusu sayila- 
bilecek olan yenigeriler tam zamanli profesyonel 
askerlerdi. Disiplin ve askeri beceri agisindan 15. 
yuzyildan 17. yuzyila kadar oldukga etkinlerdi; 
ancak, 17. yuzyilda Avrupa sava§ sahnesinde 
ate§li silahlarin ve piyadenin one gikmasi, disip- 
linli ve duzenli ordularin kurulmaya ba§lanma- 
siyla beraber rakiplerine ustunluk saglamakta 
zorlanmaya ba§ladilar. Gegim sikintisi geken ye
nigeriler sivil hayatta bazi gelir kapilari edindigi 
gibi, askerlikle ilgisi olmayan pek gok kifli de ay- 
lik alabilmek amaciyla ocaga yazildi. Yenigerile- 
rin padi§ahlara ba§ kaldirdigi, devlet i§lerine ka- 
ri§tigi ve darbelerle istedikleri padi§ah veya dev
let adamini goreve getirdikleri vaki idi. Yunan Is- 
yani’nda Kavalali Mehmed Ali Pa§a’nin kurdugu 
yeni duzenli birlikler ba§arili olurken yenigerile- 
rin etkisiz kalmasi butun bu zaaflari su yuzune 
gikardi. Yenigeri Ocagi’nin kaldirilmasinin askeri 
olmayan bazi sebepleri de vardi. Giderek daha 
da merkezile§tirdigi politik sistemde guglu bir 
muhalefet istemeyen II. Mahmud, ocagin mali 
yukunden de kurtulmak amacindaydi. Yeni ver- 
gilerin salinabilmesi ve paranin degerinin kolay- 
ca du§urulebilmesi igin yenigeri engelini bir §e- 
kilde a§masi gerekiyordu.

Askeri teflkilattaki yenileflmenin ig ve dig dina- 
miklerini tammlayabilme
1792’de Nizam-i Cedid adi altinda yeni bir aske
ri yapilanmaya gidilmi§ti. Yarim kalan bu girifli- 
min ardindan II. Mahmud, 1826’da Yenigeri Oca
gi’nin yerine Asakir-i Mansure adli bir ordu kura- 
rak Osmanli askeri ve siyasi tarihinde yeni bir 
donemi ba§latti. Bu hamle padi§ahin siyasi ra- 
kiplerini tasfiye politikasinin son halkasiydi. 
Ayanlar ve onlarin askeri kuvvetlerinin tasfiye- 
sinden sonra sira Yenigeri Ocagi’na gelmi§ti. Ye
ni bir ordu in§asi hem padi§ahm eline daha sa- 
dik ve guglu bir askeri cihaz verecek, hem de ul- 
kedeki kaynaklarin kontrol altina alinabilmesi 
igin me§ru bir zemin hazirlayacakti. Misir Valisi 
Mehmed Ali Pa§a’nin Avrupa’dan dani§manlar 
getirterek kendine bagli duzenli ordu birlikleri 
kurma gabasi da askeri yenile§me hamlesinin ig 
siyasi sebeplerindendi. Ote yandan Osmanli or
dusunun 18. yuzyilin son geyreginden beri ba§ta 
Rusya olmak uzere du§manlarina kar§i surekli 
maglup oldugu da bir gergekti. Her ne kadar ra- 
kipleriyle arasindaki askeri gug farki sanildigi ka
dar derin olmasa da, Osmanli devlet adamlari 
Avrupa tarzinda yeni bir ordu kurmanin geregi- 
ne inanmi§lardi.

Osmanli Devleti’nde zorunlu askerlige gegifl su- 
recini ozetleyebilme
Osmanli Devleti’nde askerligin butun Musluman 
tebaa igin bir mukellefiyet haline gelmesi Tanzi- 
mat doneminin bir urunudur. Once Tanzimat Fer- 
mani’nda bu konu zikredilerek ilk i§aret verilmi§ 
oldu; ardindan 1843’te silahli kuvvetleri impara- 
torlugun butun bolgelerine dagilacak goklu ordu 
sisteminin temelleri atildi. Ertesi sene yapilan bir 
duzenlemeyle askerlik suresi, be§ senesi muvaz- 
zaf ve yedi senesi de yedek olmak uzere 12 se
ne olarak belirlendi. Nihayet 1846’da gikarilan 
ilk Kur‘a Kanunnamesiyle 20-25 ya§ arasindaki 
Musluman erkeklerin her sene bir miktarinin ku
ra ile orduya segilmesi usulu getirildi. Gayrimus- 
limler zorunlu askerligin di§inda tutuldu. Pek gok 
kirsal ve goger Musluman topluluk uzun sure as
ker olmaya kar§i direndi. Askere alma sisteminin 
yururluge girebilmesi igin gerekli olan nufus sa-
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yimlari, pek pok yerde ancak yillar sonra yapila- 
bildi. 1870’te ikinci Kur‘a Kanunu piktiginda zo- 
runlu askerlik henuz yerle§mi§ bir sistem degildi. 
Buna ragmen, goper kabile ve a§iretlerle Gayri- 
muslimler di§indaki Musluman nufus askerligin 
dim ve milli bir vazife olduguna her yeni nesilde 
biraz daha inandi.

Osmanli Devleti’nin askeri teknoloji alanmdaki 
durumunu tesbit edebilme
Osmanli Devleti tarihi boyunca askeri teknoloji 
alanmdaki yeniliklere apik bir tavir sergiledi. Is- 
tanbul’un fethini muteakip kurulan silah, tephi- 
zat ve muhimmat imalathaneleri ve tersanelerle 
guplu bir yerli askeri sanayi olu§turdu. 17. yuz- 
yildan itibaren Avrupa’da ya§anan siyasi rekabet 
askeri teknolojideki geli§meleri de hizlandirdi. 
Tufek ve top teknolojisinde iyile§meleri sava§ 
gemilerindeki geli§meler izledi ve nihayet buhar 
makinasinin icadiyla beraber askeri sanayide de 
seri imalata gepildi. 19. yuzyilda bu yenilikleri ta- 
kip etmek ipin paba gosteren Osmanli devlet 
adamlari, son model silah ve tephizatlar, zirhli 
gemilerle askeri sanayide kullanilabilecek maki- 
ne ve kazanlari ithal ettikleri gibi, benzerlerini 
ulke ipinde uretmeye pali§tilarsa da askeri tekno- 
lojiyi geli§tiren degil, kullanan pozisyonunda kal- 
dilar. Bilgi uretiminin yetersizligi, finansman ve 
hammadde eksikligi, uzman personel yeti§tire- 
meme ve karar alicilarin yanli§ tercihleri bunun 
sebeplerindendi.
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Kendimizi Sinayalim
1. Zorunlu yurtta§ askerligi uygulamasini Avrupa’da ilk 
ba§latan ulke a§agidakilerden hangisidir?

a. Prusya
b. Isvey
c. Fransa
d. Ingiltere
e. Osmanli Devleti

2. A§agidakilerden hangisi, Yeniyeri Ocagi’nin kaldiril- 
masinin askeri sebeplerinden biri degildir?

a. Yeniyerilerin Yunan Isyani’nin bastirilmasinda 
etkin olamamalari

b. Yeniyerilerin yeni tarz talim yapmayi reddetmeleri
c. Yeniyerilerin ate§li silahlari kullanamamalari
d. Yeniyerilerin padi§aha sadik bir askeri kuvvet 

olmaktan yikmalari
e. Yeniyeri Ocagi iyine asker olmayanlarin da alm- 

mi§ olmasi

3. A§agidakilerden hangisi Yeniyeri Ocagi’nin kaldiril- 
masindan sonra Istanbul’dan uzakla§tirilan toplum ke- 
simlerinden biridir?

a. Sarraflar
b. Musluman hammallar
c. Tufek imalatyilari
d. Medrese talebeleri
e. Rumlar

4. A§agidakilerden hangisi Asakir-i Mansure te§kilatm- 
da yer alan birliklerden biri degildir?

a. Alay
b. Kolordu
c. Firka
d. Liva
e. Tabur

5. A§agidakilerden hangisi II. Mahmud doneminde or- 
duya personel yeti§tirmeyi amaylayan egitim-ogretim 
kurumlarindan biridir?

a. Muhendishane-i Berri-i Humayun
b. Erkan-i Harbiyye Mektebi
c. Dar-i §ura-yi Askeri
d. Tibhane-i Amire
e. Haskoy Dokumhanesi

6. A§agidakilerden hangisi yabanci subaylara Asakir-i 
Mansure Ordusu’nda verilen gorevlerden biri degildir?

a. Top modernizasyonu
b. Talim yavu§lugu
c. Kalelerin guylendirilmesi
d. Silah fabrikalarinin kurulmasi
e. Sefer planlarinin hazirlanmasi

7. Osmanli ordusunda alay uzeri birlikleri idare eden 
komutanlara verilen ortak unvan a§agidakilerden han- 
gisidir?

a. Mu§ir
b. Miralay
c. Pa§a
d. Ferik
e. Serasker

8. A§agidakilerden hangisi Osmanli Devleti’nde zorun- 
lu askerlikten muaf tutulan gruplardan biri degildir?

a. Saray yali§anlari
b. Medrese talebeleri
c. Tekke §eyhleri
d. Istanbul sakinleri
e. Goyebe a§iret mensuplari

9. A§agidakilerden hangisi Osmanli Devleti’nin 1826 
sonrasi askeri teknoloji politikasi iyin geyerli degildir?

a. Osmanli Devleti silah ithalatini yerli uretimle 
dengelemeye yali§mi§tir.

b. Osmanli Devleti askeri sanayide mekanizasyo- 
nu desteklemi§tir.

c. Osmanli Devleti Avrupa’dan teknoloji transferi
ne ugra§mi§tir.

d. Osmanli Devleti Avrupa askeri sanayini takip 
edememi§tir.

e. Osmanli Devleti dunyanin onde gelen firmala- 
riyla yali§mi§tir.

10. A§agidakilerden hangisi yivli tufek ve toplar iyin 
Osmanlilar tarafindan kullanilan kavramlardan biridir?

a. Kaval
b. Harbi
c. Filinta
d. §e§hane
e. ^akmakli
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Kendimizi Sinayalim Yan>t Anahtar>
1. c Yanitiniz yanli§ ise “Fransiz Devrimi ve Zorun-

lu Vatanda§ Askerligine Geyi§” konusunu yeni- 
den gozden geyiriniz.

2. c Yanitiniz yanli§ ise “Yunan Isyani ve Yeniyeri
Ocagi’nin Kaldmli§i” konusunu tekrar okuyunuz.

3. b Yanitiniz yanli§ ise “Yunan Isyani ve Yeniyeri
Ocagi’nin Kaldmli§i” konusunu yeniden gozden 
geyiriniz.

4. b Yanitiniz yanli§ ise “II. Mahmud Doneminde
Duzenli Orduya Geyi§” konusunu yeniden goz- 
den geyiriniz.

5. d Yanitiniz yanli§ ise “II. Mahmud Doneminde Du
zenli Orduya Geyi§” konusunu yeniden gozden 
geyiriniz.

6. e Yanitiniz yanli§ ise “II. Mahmud Doneminde Du
zenli Orduya Geyi§” konusunu yeniden gozden 
geyiriniz.

7. c Yanitiniz yanli§ ise “Tanzimat Doneminde Du
zenli Ordu ve Zorunlu Askerlik” konusunu ye- 
niden gozden geyiriniz.

8. e Yanitiniz yanli§ ise “Tanzimat Doneminde Du-
zenli Ordu ve Zorunlu Askerlik” konusunu ye- 
niden gozden geyiriniz.

9. d Yanitiniz yanli§ ise “Askeri Teknoloji Transferi
ve Osmanli Askeri Sanayi” konusunu yeniden 
gozden geyiriniz.

10. d Yanitiniz yanli§ ise “Askeri Teknoloji Transferi
ve Osmanli Askeri Sanayi” konusunu yeniden 
gozden geyiriniz.

S>ra Sizde Yan>t Anahtar>
Sira Sizde 1
Ulus-devlet yoneten ile yonetilenlerin ozde§ligine da- 
yanir. Dolayisiyla devletin sahibi olarak onu bunyesin- 
den yikaran millet gorulur. Ulus-devlette devletin ve ul- 
kenin varligina kar§i bir tehdit ortaya yiktiginda milletin 
her ferdinden savunma gorevine katilmasi beklenir. As
kerlik milliyetyi duygularla yapilan bir “vatan hizmeti” 
olarak takdim edildigi iyin bu hizmete kar§ilik bir ucret 
odenmez.

Sira Sizde 2
Yeniyeri Ocagi’nin 18. yuzyilin ikinci yarisindan itiba- 
ren Avrupa sava§ sahnesinde etkinligini kaybettigi bi- 
linmektedir. Avrupa devletlerinin kurdugu duzenli ve 
tek tip piyade birliklerine kar§i yeniyerilerin ate§ ve ma- 
nevra kabiliyetleri yetersiz kalmi§ti. Egitimli ve disiplin- 
li Avrupa ordularina ba§ma buyruk yeniyerilerle kar§i 
koymak mumkun degildi. Bu tabloyu degerlendiren 
Osmanli devlet adamlari artik yeniyerilerin askeri ola
rak i§e yaramadigi kanaatindeydi. Buna ragmen Yeni
yeri Ocagi’nin kaldirilmasinin ulkenin sosyo-politik ve 
sosyo-ekonomik duzenine etkileri oldu. Zira, Osmanli 
ulkesinin hemen her yerinde mevcut olan orgutlu ve si- 
lahli muhalif gucu Yeniyeri Ocagi idi. Yeniyeriler, sava§ 
ilanindan devaulasyonlara, yeni vergilerden yabancilar- 
la yapilacak ticaret anla§malarina kadar toplumun belir- 
li kesimleri adina direnme kapasitesine sahipti.

Sira Sizde 3
Asakir-i Mansure ordusu profesyonellik esasli kurul- 
mu§tu. Ancak, ilk ba§larda er duzeyinde personel bul- 
makta zorluk yekildi. Qunku hem maa§lar dufluktu hem 
de emeklilik iyin §art ko§ulan zorunlu hizmet suresi 
uzundu. Seferberlik donemlerinde gonullu olarak ordu- 
ya katilmasi istenen Musluman erkekler du§man kapiya 
dayanmadan davete icabet etmiyorlardi. Goyer kabile 
ve a§iret mensubu suvariler ise duzenli ordu ve mutlak 
itaat konseptine kar§iydilar.

Sira Sizde 4
Hem §ekil hem de etkinlik ayisindan Avrupa ordularina 
benzemesi istenen Asakir-i Mansure’de bu egitimleri 
verecek yerli personel sikintisi vardi. Bu yuzden yeflitli 
sebeplerle memleketlerinden ayrilip Osmanli ulkesine 
gelmi§ olan Avrupali profesyoneller i§e alindi. Zamanla 
bunlarin yerini Avrupa devletlerinin gonderdigi resmi 
askeri heyetler aldi. Ancak, Osmanli idaresi, Avrupali
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subaylari rutbesine ve birikimine bakmaksizin talimci- 
likten yukaridaki pozisyonlarda kullanmadi. Oysa, Os
manli ordusunun komuta kademesinde de nitelikli per- 
sonel eksikligi vardi. Bu tercihte, Osmanli askerlerinin 
gayrimuslim bir komutana itaat etmekte zorlanacaklari 
du§uncesinin yaninda, II. Mahmud ve Serasker Husrev 
Pa§a’nin yeni ordunun kendi kontrolleri di§ma yikma- 
masi yonundeki kaygilari da etkili oldu. Her ikisi de or- 
dunun komuta kademelerini sadakatinden emin olduk- 
lari ki§ilerle doldurmayi tercihe etti.

Sira Sizde 5
19. yuzyilda zorunlu askerlik uygulamasini devreye so- 
kan her devlette oldugu gibi, Osmanli Imparatorlugu 
da onemli bir sosyal direnyle kar§ila§ti. Farkli toplum 
kesimleri degi§ik gerekyelerle bu yeni mukellefiyetin 
altina girmeye yana§madi. Gayrimuslimler daha once 
di§mda birakildiklari askerlik hizmetine soguk baktilar. 
Resmiyette Muslumanlarla e§it kabul edilmemeleri de 
bu kararda etkendi. Muslumanlar ise, uzun sureli ve ge- 
ri donme ihtimali zayif olan bu zorunlu hizmet netice- 
sinde kayiplarinin buyuk olacaginin farkindaydilar. Is- 
ter esnaf ister koyde ziraatle me§gul olsun Musluman 
bir erkek iyin i§inden ve ailesinden senelerce ayri kal- 
mak kolay degildi. Goyer hayati ya§ayan Musluman a§i- 
ret ve kabileler ise zorunlu askerligi bagimsizliklarina 
bir tehdit olarak goruyorlardi. Sayilari az olan okur ya- 
zar §ehirli nufusu ve Istanbul halkini askere almak da 
Osmanli devlet adamlarinin tercih etmedigi bir §eydi. 
Butun bu sebeplerden dolayi zorunlu askerligin herke- 
si iyine alir bir hale getirilmesi iyin yillar gerekti.

Sira Sizde 6
Ulke iyinde kurulan askeri sanayi tesislerini destekleye- 
cek bilgi uretimi, finansman, hammadde ve personel 
eksikligi, Osmanli askeri teknoloji politikasini olumsuz 
etkiledi. Rakiplerde bulunan silah ve teyhizatin kendi- 
lerinde de olmasi durumunda guylu bir orduya sahip 
olunacaginin sanilmasi, bu zayifliklarin gozden kayma- 
sina sebep oldu. 19. yuzyilda askeri teknolojiyi geli§ti- 
ren Avrupali rakipleriyle kar§ila§tirildiginda, Osmanli 
ekonomisinin agirlikli olarak tarima dayandigi ve ulke 
kaynaklarinin bir envanterinin yikartilamadigi gorulur. 
Surdurulebilir ve kalici bir askeri teknoloji politikasinin 
belirlenememesinde bu makro faktorler de etkili oldu.
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3
Amaglar>m>z

Bu uniteyi tamamladiktan sonra;
< j ^  Yenile§me doneminde Osmanli padi§ahlik makami olan mabeynin geli§imini 

ayiklayabilecek,
Osmanli merkez te§kilatiyla hukumet yapismda geryekle§tirilen yenilikleri 
siralayabilecek,

< j ^  Dani§ma organi olarak meclislerin burokraside kurulup yaygmlagtirilmasmi 
ayiklayabilecek,

< j ^  Cumhuriyet Turkiyesi’ne intikal eden temel kurumlarm Osmanli donemiyle 
ili§kisini degerlendirebileceksiniz.

Anahtar Kavramlar
• Burokrasi
• Mabeyn
• Sadaret
• Nezaretler

Meclisler 
Ta§ra Yonetimi 
Belediyeler



Idari Reformlar
Burokrasi, idarenin orgutlenmesi, te§kilatlanma iyerisindeki muamele kaliplariyla 
bunlarm bagli oldugu kurallari, yonetim kademelerinde gorev yapan insanlari ve 
en geni§ anlamiyla idari hizmetleri tanimlar. Osmanli Devleti ayismdan degerlen- 
dirildiginde ise, padi§ah ve saray gorevlilerinden (m abeyn), askeri (seyfiye), dini 
( ilmiye) ve sivil burokrasiye (kalem iye) kadar geni§ bir yelpazeyi kucaklar. III. Se
lim doneminden itibaren yukselmeye ba§layan sivil burokrasi, II. Mahmud ve Tan- 
zimat donemlerinde iyice on plana yikar. Bu unitede, saray sekretaryasi ile sivil bu- 
rokrasinin merkez ve ta§ra birimlerinde yapilan degi§iklikler ve duzenlemeler ele 
almacaktir.

SALTANAT MAKAMI OLARAK MABEYNiN GELfiiMi
Mabeyn sozcugu, iki §eyin arasi demek olup haremle selamligi birbirine baglayan 
sofa, daire veya oda iyin kullanilirdi. Saray te§kilatmda ise, padi§ahm resmi buro- 
larinin bulundugu, elyi, sadrazam ve diger ziyaretyileri kabul ettigi, eglendigi ve 
dinlenip yemek yedigi daireyi nitelerdi. 18. yuzyilm ikinci yarismdan itibaren 
onem kazanmaya ba§ladi.

Harem ve Enderun’la birlikte saraym uy ana bolumunden biri olan Birun, 
18. yuzyil oncesinde Enderun’la beraber ulkenin asil yonetim merkezini olu§- 
turur ve padi§ahm di§ dunyayla ili§kilerini saglayan hizmetleri verirdi. Zaman- 
la sadrazamlik gibi bazi hizmet birimleri, yava§ yava§ saray di§ma ta§ip yeni 
guy merkezleri olu§turarak saray te§kilatmm bir paryasi olmaktan uzakla§ti ve 
bu sureyte, daha once sarayda bulunan bazi idari birimler ve i§ler sadrazamm 
konagma intikal etti. Devlet i§lerinin saraydan Babiali’ye kaymasiyla Ende- 
run’un fonksiyon farklila§masmm ve mabeynin te§ekkul surecinin birbiriyle ya- 
km ilgisi vardir.

II. Mustafa doneminde saray te§kilatmda esasli bir duzenleme yapildi. Padi§a- 
hm silahtarliga getirmek istedigi £orlulu Ali Pa§a, o zamana kadar Babussaade aga- 
lari vasitasiyla yapilagelen telhislerin padi§aha sunulmasi ve yikan hatt-i hum a- 
yunlann  teslim almmasi gorevinin silahtarlar araciligiyla yapilmasi §artiyla gorevi 
kabul edebilecegini bildirmesi uzerine, bu gorev silahtarlara intikal etti; ayrica, Da- 
russaade agasmin di§mdaki butun Babussaade ve Enderun hademeleri de silahta- 
rm gozetimine verildi. Boylece padi§ahm ozel hizmetiyle ilgili olan Has Oda go- 
revlileri, padi§ahm idareyle olan ili§kilerini de duzenleyen bir konum kazanmaya 
ve Has Oda’da bir saray kitabeti olu§maya ba§ladi.

Enderun: Sarayin ic 
hizmetlerini ifade icin 
kullanilan bir terim olup 
Topkapi Sarayi'nin ucuncu 
kapisi olan Babussaade 
(Akagalar Kapisi)'den sonra 
ba§lardi. Bayramlarda, Ayak 
Divani ve culuslarda taht 
burada kurulur; padiflah 
kabullerini buradaki Arz 
Odasi'nda yapardi. Enderun'da 
icoglanlarina mahsus alti oda 
vardi; bunlar onemlerine gore, 
Buyuk ve Kucuk Odalar, 
Doganci Koguflu, Seferli 
Koguflu, Kiler Odasi, Hazine 
Odasi ve mukaddes 
emanetlerin bulundugu Has 
Oda fleklinde siralanirdi. 
Burada teorik ve pratik ciddi 
bir egitimden gecirilen 
icoglanlari, kabiliyetlerine gore 
Has Oda'ya yukselir ve 
buradan da ulkenin degiflik 
yerlerinde gorevlendirilirdi. 
Enderun, devlet ricali yetifltiren 
bir mektepti.

Birun: Topkapi Sarayi'nin difl 
hizmetlere mahsus olan Bab-i 
Humayun ile Babussaade 
arasindaki kismi. Padiflah 
hocasi, hekimbafli, cerrahbafli, 
muneccimbafli, hunkar imami, 
flehremini, arpa emini, 
matbah emini, Darphane 
emini, kapicibafli, yeniper i 
agasi, cebecibafli, toppubafli, 
arabacibafli gibi devletin 
merkez gorevlileri ve burolari 
burada bulunurdu. Sarayin 
devlet ifllerinin merkezi 
olmaktan uzaklaflip ifllerin 
sadrazamlarin ikindi 
divanlarina kaymasi uzerine 
Babiali on plana cikti.
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Telhis: Sadrazamin 
padi§ahin emrini almak 
istedig i  konuyu kisaca 
ozetl edigi yazisina telhis; 
padi§ahin ozeti okuyup 
uzerine yine kisa cumlelerle 
ve kendi el yazisiyla 
gorufllerini belirttigi yaziya 
da ha tt-i humayun denirdi.

c

I. Abdulhamid doneminde Topkapi Sarayi’ndaki Hunkar Sofasi mabeyn admi 
aldi; ayrica, I. Selim dairesi bazi eklerle “yeni mabeyn” adiyla duzenlendi. Padi§ah, 
yali§ma, oturma, dinlenme, yemek yeme, kabul, eglence ve musiki gibi gunluk 
mesaisini burada geyirirdi. Mabeyni bu §ekilde on plana yikarmasi, ele§tirilere ne- 
den oldu. Muhalif bir grup, mabeyincilerin devlet i§lerine mudahale ettiklerini be- 
lirterek ve Ruslarin 1783’te Kirim’i ilhakmi gerekye gostererek Osmanli tarihinde 
ilk defa Istanbul’un degi§ik yerlerine yonetimi ele§tiren bildiriler birakti. Bildiriler- 
den biri dogrudan padi§ahi hedef alarak onu maskaralikla ve “mabeyincilerle dev
let i§i gor”mekle suylar. Haklilik payi olsun veya olmasm, bu olay, mabeynin dev
let i§lerinde yukselen agirligma i§aret etmektedir.

III. Selim, mabeyni, devlet i§leriyle ugra§tigi, dinlendigi, eglendigi, musiki fasil- 
lari icra ettigi, yemek yedigi, iftar aytigi, namaz kildigi, ders verdirdigi ve tira§ ol- 
dugu bir mekan olarak kullanir; geceleri eglenceler duzenlerdi. Per§embe’yi Cu- 
ma’ya baglayan gece, Cuma gunune hurmeten eglence yapilmazdi.

II. Mahmud, saray te§kilatmi esasli bir duzenlemeye tabi tuttu. Silahtar Giritli 
Ali Aga’nm 1831’de vefati uzerine gordugu i§leri hazine kethudasma aktararak si- 
lahtarligi ortadan kaldirdi. Yine, ayni yil Sirkitabeti’ni Mabeyn Ba§kitabeti’ne do- 
nu§turerek sarayda ciddi bir sekretarya kurdu. 1833’te Mabeyn Mu§irligini olu§tu- 
rarak Enderun’un duzenini degi§tirdi. II. Mahmud’un son zamanlarmda mabeyin- 
ciler iyin daha ziyade “yakm” anlamma gelen mukarrebin, kurena veya karin un- 
vanlari kullanildi ve onun mabeyinde oluflurdugu yapi, Sultan Abdulmecid, Ab- 
dulaziz ve V. Murad donemlerinde genel anlamda buyuk bir degi§iklige ugrama- 
dan devam etti.

1847’de yikarilan ilk devlet salnamesine gore mabeyn gorevlileri, Darussaade 
agasi, kurena, padi§ahm esvapyisiyla imamlari, mabeyn katipleri, telhisi-i evvel ve 
sani, mabeyn kapuyukadarlari, istabl-i amire muduru, kapicilar kethudasi, yaver- 
ler, hazine-i humayun vekili, hazine-i humayun kethudasi, valide sultanin ba§aga- 
si, musahipler, Babussaade agasi, Has Oda kethudasi, hazine-i humayun katibi ve 
Hirka-i Saadet ba§hademesi olmak uzere toplam 43 ki§iydi.

Bir tur saray nazirligi gorevini yurutmek ve padi§aha sunulan dilekyeleri, gere- 
gini yerine getirmek uzere ilgili yerlere havale etmekle yukumlu olan Mabeyn Mu- 
flirligi, zaman iyerisinde ini§li yiki§li bir seyir izledi. Haziran 1843 tarihli bir defter- 
de geyen Mabeyn-i Humayun Mudurlugu, 28 Ekim 1863’te Hazine-i Hassa Nezare- 
ti ile birle§tirilerek Mabeyn-i Humayun-i §ahane Nezareti’ne ve 11 Agustos 1864’te 
de tekrar mu§irlige donu§turuldu. Hazine-i Hassa bir ara Maliye Nezareti’ne ilhak 
edilirse de, 9 Eylul 1871’de tekrar mabeyinle birle§tirilerek Hazine-i Hassa Nezare- 
ti ve Mabeyn-i Humayun Mu§irligi admi aldi. 1875’te Hazine-i Hassa’ya ait i§ler bir 
ara Mabeyn Ba§kitabeti’ne devredilirse de, bu, kisa surdu. Saray gorevlilerinin ma- 
a§larmdan, bayramlarda kesilen kurban ve dagitilan §ekerlere kadar mabeyn iyin 
yapilan masraflar hazineden kar§ilanirdi.

II. Mahmud’dan sonra tahta geyen Sultan Abdulmecid, Abdulaziz ve V. Mu- 
rad’in, yukselen Babiali burokrasisi kar§ismda sarayi guylu tutmak adina -Sultan 
Abdulaziz’in son donemleri istisna edilirse- a§iri bir talepleri olmadi. Ancak, II. Ab- 
dulhamid’in tahta yikmasiyla beraber tam tersine, mabeyn, i§ hacmi ve bunun so- 
nucu olarak da personel ayisindan buyuk bir geli§me gosterdi.

Mabeynin te§ekkiilu hakkinda geni§ bilgi iyin bkz. Ali Akyildiz, “Mabeyn-i Humayun”, Tiir- 
kiyeDiyanet Vakfi Islam Ansiklopedisi, Ankara 2003, XXVII, 283-286.
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SADARETiN GEQiRDiGi DEGfiiM
Sadrazam, devlet i§lerini padi§ah adma yuruten ve hiyerar§ide ondan sonra gelen 
en yetkili ki§iydi. Gorevinin sembolu olarak padi§ahm altin muhrunu ta§irdi. Yuz- 
yillardan beri surdurdugu bu guylu konumunu 1838 yilina kadar korudu. A§agida 
anlatilacagi uzere, II. Mahmud doneminde sadrazamm yetkilerinin onemli bir kis- 
mi kurulan yeni nezaretlerce ustlenildi. Hal boyle olunca, II. Mahmud, 30 Mart 
1838’de yaptigi bir duzenlemeyle butun vekillerin ba§i olmak uzere sadareti ba§- 
vekalete donuflurdu; mustakil bir makam olma konumuna da son vererek duru- 
ma gore hangi nezaret uygun olursa ona eklenmek suretiyle idare edilmesini ka-
rarla§tirdi. Yani, padi§ahm hukumet ba§kanligma layik gordugu nazir, ayni zaman- 
da ba§vekil olacakti. Mehmed Rauf Pa§a, dahiliye nazirligiyla birlikte ba§vekalete
atanan ilk ki§i oldu ve padi§ahm muhru yine kendisinde birakildi.

Yapilan bu duzenlemelerle olu§tu- 
rulan hukumetin (M eclis-i M ahsus,
Meclis-i Vukela) Avrupadakilere ben- 
zetilmesi amaylandi. Ancak, ba§vekil 
ba§kanligmdaki hukumetin kolektif 
sorumlulugu, yani, hukumet olarak ic- 
raatm tamammdan nazirlarm birlikte 
sorumlu olma durumu yoktu; zira, hu- 
kumet uyeleri (nazirlar) ba§vekil tara- 
fmdan degil, padi§ahya atanmaktaydi.
Bu hukumet modeli muhtemelen na- 
zirlari kralm atadigi Avusturya ve Prus- 
ya’dan esinlenerek olu§turuldu. II. Mahmud, bu degi§iklikle, padi§ahm mutlak ve- 
kili olan sadrazami nazirlar arasmda organizasyonu saglayan vekiller heyetinin ba-

Babiati’nin ana 
giriflini gosteren 
Thomas Allom’un 
bir gravuru.

Kaynak: II.
Mahmud. Yeniden 
yapilanma 
Surecinde Istanbul, 
Istanbul 2010 s. 70.

§i konumuna indirmi§ oldu.
Ba§vekaletin bu durumu uzun surmedi. £unku II. Mahmud’un olumu ve Ab- 

dulmecid’in tahta yiki§mdan hemen sonra, yeni padi§ahm tecrubesizliginden de 
yararlanan Husrev Pa§a, 3 Temmuz 1839’da Ba§vekil Rauf Pa§a’dan padi§ahm 
muhrunu alarak ve kendisini sadrazam ilan ettirerek ba§vekaleti ortadan kaldirdi. 
Tanzimat doneminde yapilan degi§ikliklerden sadaretin alt birimleri ve kalemleri 
de etkilendi. 1851’de evrak aki§mi duzenlemek amaciyla kurulan Babiali Evrak 
Odasi’nin gorev alani, Istanbul’daki devlet daireleri arasindaki yazi§malari duzen- 
lemekle sinirlandirildi. Ta§rayla yapilan yazi§malari ise, dahiliye kalemi yurutmek- 
teydi. Ayrica, 1846’da Mustafa Re§id Pa§a’nm giri§imleriyle istenen evraka kisa su- 
rede ula§ilabilmesi amaciyla Hazine-i Evrak adiyla modern bir ar§iv olu§turuldu.

Sivil burokrasinin onem kazanip devletteki dengelerin degi§mesi uzerine bazi 
te§rifat kurallari da yenilendi. 1834’te rabi, salis, san i  ve ula, yani, dorduncu, 
uyuncu, ikinci ve birinci olmak uzere dort smif mulki rutbe olu§turuldu; ula  rutbe- 
sinin uzerinde ise, vezaret ve mu§irlik rutbeleri vardi. Goruldugu gibi, Osmanli sis- 
teminde rutbeler dorduncuden birinciye dogru yukselmekteydi. 1836’da askeri te§- 
kilatin ba§i olan serasker, oteden beri rutbe ve itibarlari e§it tutulan §eyhulislam ve 
sadrazamla ayni seviyeye getirildi; ayrica, rutbe sahiplerinin torenlerde giyecekle- 
ri uniforma ve takacaklari ni§anlar da belirlendi.

Bu donemde devlet dairelerine memur yeti§tirme ve memuriyete girme usulleri de 
duzenlendi. Memurlar, Tanzimat’in hemen oncesine kadar, 8-10 ya§lanndan itibaren 
girdikleri “kalem” denilen devlet dairelerinde yeti§ir ve kidemli katiplerden daireleri-

Tevcihat:
Tevcihat, tayin ve atama 
anlaminda kullanilir.
Osmanli burokrasisinde 
gorev alabilecek memur 
sayisi memuriyetten fazla 
oldugu ifin 16. yuzyilin 
sonlarina dogru devlet 
pratik bir gozum buldu ve 
her sene fievval ayinda vezir, 
beylerbeyi, sancakbeyi, rical, 
ocak agalari ve Divan-i 
Humayun hocalari gibi, 
askeri, ilmi, mali ve sivil 
burokrasinin ust duzey 
memuriyetlerine atamalari 
birer yilligina yapmaya 
ba§ladi. Bu sisteme tevcihat 
usulu denir ve atama 
donemleri memurlar igin 
sikinti kaynagi olurdu. Zira, 
tevcihatta gorevinde 
birakilabilir (ibka), ba§ka bir 
goreve atanabilir (tahvi) 
veya bir sonraki tevcihata 
kadar bo§ da kalabilirdi 
(azi). 1826'da yenigeriligin 
kaldirilmasindan sonra 
tevcihat fievval yerine fiaban 
ayinda yapilmaya ba§landi.

nin pratik bilgilerini ogrenip zamanla kabiliyetleri olyusunde yukselirlerdi. Tanzi
mat’in ilaninin hemen oncesinde memur yeti§tirmek amaciyla Mekteb-i Maarif-i Ad-
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liyye ve Mekteb-i Ulum-i Edebiyye agildi. Sultan Abdulmecid doneminde agilan Da- 
rulmaarif ile rufliyelerden mezun olanlara da memur olma imkani tanindi. Boylece, 
eski sistemde dagarcigi galfltigi buronun pratik bilgisiyle sinirli olan memurlarin yeni 
geli§melerden haberdar olmalari amaglandi ve memuriyete giri§ ve yukselmelerin de 
smavla olmasi kararla§tinldi. Ayrica, memurlarin korkulu ruyasi olan tevcihat usulu 
4 Nisan 1838’de II. Mahmud tarafindan ortadan kaldinlarak memurlarin sebepsiz ye- 
re azledilmelerine son verildi.

Tanzimat Fermani’nin ilanindan sonra, 8 Kasim 1839’da memurlarin yemin ede- 
rek goreve ba§lamalari kararla§tirildi. Yuksek rutbeliler, padi§ahm; ilmiye mensup- 
lari §eyhulislamm; ust duzey askerler, seraskerin; Babiali memurlari hariciye nazi- 
rinin; maliye memurlariyla Darphane gorevlileri Darphane mu§irinin huzurunda 
yemin edecekti. 11 Aralik 1849’da yemin §ekline dair hazirlanan bir tuzukle gore
ve ba§layan sadrazam ve §eyhulislamlara Kuran uzerine yemin etme kurali getiril- 
di. Sultan Abdulmecid memurlara ornek olmak uzere oncelikle kendisi yemin etti.

II. Mahmud doneminde devlet dairelerinin haftalik tatil gunleri de yeniden du- 
zenlendi. Bab-i Defter! de denilen maliyede gali§an memurlarin tatil gunleri, once- 
leri Pazartesi ve Per§embe idi. Bir ara Pazar gunu tatil oldu; ancak, Misir sorunu- 
nun patlak vermesi uzerine butun tatiller kaldirildi. Bir sure sonra Per§embe tatil

edildi. Babiali denilen hukumet mer- 
kezinde gali§an memurlarin ise resmi 
tatilleri yoktu. 1836’da Per§embe tatil 
oldu; ardindan buna Pazar gunu de 
eklendi. Ancak, 1840’ta Pazar tatili kal
dirildi. Ote yandan Per§embe tatil ya- 
pan memurlar Cuma gunu de namaz- 
dan dolayi pek verimli gali§amadigi 
goz onunde bulundurularak hem dev- 
let dairelerinin iki gun ust uste kapali 
olmamasi hem de cuma gunune saygi 
gosterilmesi amaciyla tatil gunu Per- 
§embe’den Cuma’ya alindi.

Giilhane Hatt-i Hiimayunuyla Miislumanlaria teorik olarak e§itlenen gayrimiis- 
limler, 1856 Islahat Fermam’yla biriikte devlet memuru olma hakkim elde etti ve 
bu tarihten sonra biirokrasideki sayilan hizla artti.

Sadaret ve bagh birimlerin degi§imi hakkinda geni§ bilgi icin bkz. Ali Akyildiz, Osmanlt 
Biirokrasisi ve Modemlepne, ileti§im Yayinlari, Istanbul 2009  (3- Baski), s. 46-51.

NEZARETLERIN KURULMASI VE YENI HUKUMET 
SiSTEMi
IF Mahmud, Evkaf-i Hiimayun, Divan-i Deavi, Dahiliye, Hariciye, Maliye ve Ticaret 
Nezaretlerini kurarak sadrazamm yetkilerini bunlar arasmda payla§tirdi. Merkez te§- 
kilatmm onemli i§ alanlanmn Avmpa’da oldugu gibi nezaretlerce ustlenilmesi uzeri
ne hukumet yapisi da ister istemez farklila§ti ve sadrazamin/ba§vekilin ba§kanligm- 
da nazirlardan olu§an hukumet (Meclis-i Viikeld, MecHs-i Mahsus) devletin en yuksek 
icra orgam oldu. Bu ba§lik altmda soz konusu geli§menin ayrmtilan incelenecektir.
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Evkaf-i Humayun Nezareti
II. Mahmud, 15 Haziran 1826’da yeniyeriligi ortadan kaldirarak muhalif guylerin 
onde geleni olan askeri burokrasiyi etkisizle§tirdi. 1826 Ekiminin ba§mda yaptigi 
diger bir duzenlemeyle, daha once bagimsiz olan ve mutevellilerin elinde bulunan 
vakiflarin idaresini merkezlle§tirmek amaciyla Evkaf-i Humayun Nezareti’ni kura- 
rak vakiflari yava§ yava§ nezaretin denetimine aldi. Boylece bir diger alternatif guy 
olan ulemayi da devlete baglayarak etkisizle§tirmeyi du§undu.

Yeni vakiflarin katilimiyla giderek buyuyen nezaretin burokratik orgutu de gun 
geytikye geliflti. Temmuz 1835’ten itibaren ta§radaki onemli merkezlere muaccelat 
naziri adiyla birer evkaf muduru atandi. Mekke ve Medine (H arem eyn -i fieri- 
fe y n )  d ek i  vakiflarla ilgilenmek uzere 25 Agustos 1836’da Haremeyn-i fierifeyn Ev- 
kafi Nezareti kuruldu. Ancak, II. Mahmud, yakla§ik iki sene sonra, 15 Nisan 1838’de 
Evkaf; 28 Mayista da Haremeyn-i fierifeyn Evkafi Nezareti’ni Darphane-i Amire’ye 
bagladi. Padi§ah, bu onemli operasyonla, vakif gelirlerini siki kontrolu altmdaki 
Darphane’ye aktararak denetimine almak istedi. Fakat, vakiflar gibi devasa ve so- 
runlu bir birim ile i§leri zaten yogun olan Darphane’yi ayni yati altmda yonetme 
denemesi ba§arisiz oldu. Sadrazam Husrev Pa§a, II. Mahmud’un vefatinm ardindan 
2 Eylul 1839’da Evkaf-i Humayun Nezareti’ni Darphane’den ayirarak tekrar musta- 
kil hale getirdi. 1839’da Babiali’ye memur yeti§tirmek uzere ayilan Mekteb-i Maa- 
rif-i Adliyye gibi okullari yaygmla§tirmak amaciyla kurulan Mekatib-i Umumiyye 
Nezareti de Evkaf-i Humayun Nezareti’ne bagliydi.

Vakiflann bu §ekilde nezaretin bunyesinde toplanarak merkezile§tirilmesi, va
kiflar iyin zararli oldu. Nitekim, Evkaf-i Humayun Naziri Mustafa Nuri Pa§a’nm ne
zaretin vakiflarin koruyucusu olacagi yerde tahripyisi oldugunu belirtmesi bu bag- 
lamda anlamlidir.

Dahiliye Nezareti
II. Mahmud, 12 Mart 1836 tarihli bir emirle iy i§lerinde sadrazamm yardimcisi olan 
sadaret kethudaligmi Mulkiye Nezareti’ne donu§turdu; yakla§ik bir buyuk sene son
ra nezaretin adini Dahiliye Nezareti olarak degi§tirdi; aynca, merkez burolarini olu§- 
turdu. Ancak, nezaretin bu yapisi uzun sureli olmadi. Nitekim, II. Mahmud’un olu- 
munden yakla§ik iki ay sonra Sadrazam Husrev Pa§a, 2 Eylul 1839’da Dahiliye Ne
zareti’ni ortadan kaldirdi. lyigleri, bundan sonra sadaret muste§arligi, mektubi kale- 
mi ve dahiliye kalemi gibi sadaretin alt birimleri tarafmdan yurutuldu. Bu durum, 
Fuad Pa§a’nm olumuyle devlet i§lerinin buyuk olyude All Pa§a’nm sirtmda kalma- 
smdan dolayi 18 fiubat 1869’da Dahiliye Nezareti’nin tekrar kurulmasma kadar sur- 
du. Ancak, All Pa§a’nm 7 Eylul 1871’de vefati uzerine sadarete getirilen Mahmud 
Nedim Pa§a’nm ilk icraatlarmdan birisi nezareti ortadan kaldirmak oldu. 1877’de 
tekrar kuruluncaya kadar Dahiliye Nezareti’nin gordugu i§ler sadaretye yurutuldu.

Hariciye Nezareti
Osmanli sivil burokrasisi, devletin guy kaybetmesi yuzunden yabanci devletlerin iy 
olaylara mudahale etmesine ve boylece artan di§ ili§kilere paralel olarak geli§ti. 
Dolayisiyla, devlet, o doneme kadar fazla ihtiyacmi hissetmedigi diplomasiyi ve si- 
yasi munasebetlerin onemini hatirlamak zorunda kaldi. Avrupa’yla ili§kilerin yo- 
gunla§masi, di§ ili§kileri duzenleyen eski kurumlarm yetersiz kalmalarma neden 
oldu. Bu iliflkileri yuruten reisulkuttap, ayni zamanda hem iy hem de di§ iliflkilerle 
ilgili olan merkezdeki divan kalemlerinin de ba§iydi. Iy ve di§ sorunlarla sava§la-
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nn artmasi, yabanci dil ve yagda§ diplomasi kurallarmi bilen uzman memur ve bi- 
rimleri gerekli kiliyordu. Bu gereklilige ragmen, 1793 senesine kadar Avrupa ba§- 
kentlerinde daimi elyilikler kurulmami§ti.

Guylu oldugu donemlerde eksikligi fazla hissedilmeyen bu di§a kapalilik, dev- 
letin Avrupa kar§ismda zaafa ugramasiyla onemli bir sorun haline geldi. 1793’ten 
itibaren yeflitli Avrupa ba§kentlerine gonderilen daimi elyiler, yabanci dil bilmeme- 
lerinden dolayi ba§arili olamadi ve bir muddet sonra geri yagrilarak yerlerine daha 
du§uk temsil gucu olan maslahatguzarlar atandi. Ancak, 1821 Yunan Isyani esna- 
sinda yogunlugu Rum olan maslahatguzarlar, devlete yanli§ bilgi gonderdikleri ge- 
rekyesiyle gorevden alindi; ayrica, bu olaylarla ilgili gorulen Divan-i Humayun ter- 
cumani 16 Nisan 1821’de idam edildi. Ayni yil iyerisinde Muslumanlardan dil ve 
diplomasi bilen insan yeti§tirmek amaciyla kurulan Tercume Odasi, ilk zamanlar- 
da ba§arili yali§malar yapamadiysa da, zamanla diplomat yetiflirmede en onemli 
kaynak durumuna geldi. Nitekim, Osmanli reformlarina damgasini vuracak olan 
All Pa§a, Fuad Pa§a ve Safvet Pa§a hep buradan yeti§ti. Oda hem burokrat yeti§ti- 
ren bir mektep, hem de Babiali’nin di§ yazi§malarim yuruten bir buroydu.

II. Mahmud, 1830’da Fransizlarin Cezayir’i iflgali, 1831’de yikan Kavalali Meh- 
med Ali Pa§a isyani ve 1833’te imzalanan Hunkar Iskelesi Antla§masi gibi olay- 
lar devleti dengeli bir di§ siyaset takibine zorladigi iyin 1834’te Paris, Viyana ve 
Londra’ya yeniden buyukelyiler gonderdi; ayrica, 12 Mart 1836’da di§ i§leriyle il- 
gilenen ve ayni zamanda Babiali memurlarinin da ba§i olan reisulkuttapligi Ha- 
riciye Nezareti’ne d6nu§turdu. 21 Mart 1838’de Avrupa’da oldugu gibi, iyi§leri 
ve di§i§leri memurlarini birbirinden ayirarak gorev smirlarmi belirledi; sadaret- 
ten yapilan iy ve di§ yazi§malari yurutmekle gorevli sadaret mektupyulugunu da 
dahiliye ve hariciye mektupyulugu olmak uzere ikiye boldu.

Oteden beri reisulkuttaba bagli olarak gorev yapan Amedi, Beylik, Tahvil ve Ruus 
adli eski divan kalemleri, hariciye nazinnin maiyetinde birakildi; ancak, gorevleri yeni 
kurulan birimlerce ustlenildigi iyin eski onemlerini kaybettiler. Di§ iliflkilerle yakin irti- 
bati ve muhim evrakin saklandigi bir yer olmasi dolayisiyla onemini surduren Amedi 
Odasi, Akif Pa§a, Mustafa Re§id Pa§a, Sadik Rifat Pa§a, §ekip Pa§a, Sarim Pa§a ve Fu
ad Pa§a gibi Tanzimat doneminin onemli burokratlarini yeti§tiren bir mektep oldu. Da
ha sonralan olu§turulan Mezahip Odasi, Beylik Kalemi’nin yaptigi, gayrimuslim tebaa- 
nin kayitlanni tutma vazifesini ustlendi. 1869’da nezarete bagli olarak kurulan Tabiiyet 
Kalemi’nin gorevi yabanci uyrugu iddiasinda bulunanlann geryek uyrugunu bulmak 
ve Hariciye Matbuat Kalemi’ninki ise, yerli ve yabanci basini takip etmekti.

Hariciye Nezareti, dil bilen ve Avrupa’yi iyi taniyan burokratlarin yogunla§tigi 
bir birim oldugu iyin pek yok reform kurumu nezarete bagli olarak kurulmuflu. Ni
tekim, Haziran 1838’de ulkenin imari ile tarim, ticaret ve sanayinin geli§tirilmesi iyin 
yali§malar yapmak uzere Babiali’de kurulan Meclis-i Umur-i N afia  da, nezaretin de- 
netimindeydi. Ticaret Nezareti’nin kurulmasi uzerine, 20 Temmuz 1839’da buraya 
baglandi ve nezaretin Istanbul Gumruk Emaneti’ne ilhaki sirasmda lagvedildi.

Nezaretin denetimi altmda kurulan bir birim de, II. Mahmud’un karantinayi 
memleket genelinde uygulamak amaciyla 26 Nisan 1838’de kurdugu Meclis-i Ta- 
haffuz veya Karantina Meclisi’ydi. Meclis, Ticaret Nezareti’nin kurulmasi uzerine, 
faaliyet alanlari irtibatli oldugu gerekyesiyle 23 Agustos 1839’da buraya nakledildi. 
Daha sonra sirasiyla Ticaret ve Hariciye Nezaretleri ile Tophane-i Amire Mu§irligi- 
ne baglandi. Bagli bulundugu birimin naziri meclisin birinci ba§kamydi. Meclis 
toplantilarma sefaret temsilcileri de katilirdi. Yabanci uyelerin zamanla yogunlugu 
ele geyirdigi meclisin tutanaklari Fransizca’ydi.
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Tanzimat doneminde yapilan reformlarm hemen tamami Hariciye Nezareti ile 
Meclis-i Vala’nm onculugunde geryekle§tirildi. Reform doneminde nezaretin on 
plana yikmasi, dogal olarak hariciye nazirmi da sadrazamdan sonra hukumetin 
ikinci adami yapti.

Hariciye Nezareti'nin Osmanli yenile§me tarihi acisindan onemi nedir?

Maliye Nezareti
1826’da Yeniyeriligin kaldmlarak yerine Asakir-i Mansure-i Muhammediyye ordusu- 
nun kurulmasi iizerine, bazi mukataa gelirleri yeni orduya tahsis edildi. Hazine-i 
Amire’nin bir §ubesi olarak olu§turulan ve yeni gelir kaynaklarimn aktarilmasiyla 
onem kazanan Mukataat Hazinesi, 6 §ubat 1827’de Mukataat Nezareti’ne donii§tii- 
riildii. Nezaret, i§ hacminin giderek biiyiimesi iizerine, Aralik 1829’da biri orduya 
tahsis edilen gelirleri toplamakla gorevli Mukataat 
ve digeri giderlerle ilgilenen Masarifat Nezaretle- 
ri olmak uzere ikiye ayrildi.

Mukataat Nezareti, 1 Agustos 1834’te Asa
kir-i Mansure-i Muhammediyye Hazinesi Def- 
terdarligi’na donu§turuldu. Mansure defterda- 
ri, ba§defterdar gibi mali konularda emir yaz- 
mak yetkisine sahip oldugu gibi, masarifat na- 
zirmm da amiri durumuna geldi. Bu arada du- 
rumu iyice bozulan Hazine-i Amire, sik sik 
Darbhane’nin yardimma muracaat etti ve bu,
Darbhane ile defterdarlik arasmda sikmtilara 
neden oldu. Sorunlari yozmek ve maliyeyi du- 
zene koymak amaciyla 22 Ekim 1835’te §ikk-i 
Evvel Defterdarligi lagvedilerek Hazine-i Ami- 
re ile Darbhane-i Amire, Darbhane-i Amire 
Defterdarligi adi altmda birle§tirildi.

II. Mahmud, yoklu hazine sisteminin olu§turdugu bu karma§ik yapiyi Maliye 
Nezareti’ni kurarak yozdii. 28 §ubat 1838’de Hazine-i Amire ile Mansure Hazine- 
si’ni Maliye Nezareti adi altmda birle§tirdi; sadece padi§ahm ozel hazinesi olan 
Ceyb-i Humayun Hazinesi’ni yeni nezaretin sorumlulugu di§mda birakti. Vakiflar- 
la Darphane’nin butun gelirlerini nezarete devretti; buna kar§ilik giderlerini kar§i- 
lamalari iyin maliye hazinesinden aylik bir tahsisat bagladi. Ayrica, zaman zaman 
halka salman angarya ile devlet adamlariyla tuccarin korkulu ruyasi olan musa- 
dere uygulamalarmi kaldirdi; Mart ayi mali yilba§i oldu.

II. Mahmud, 27 Mart 1838’de yaptigi bir duzenleme ile ru§veti onlemek amaciy- 
la memurlara maa§ bagladi. Memurlarm, onceleri, senede bir kere ta§radan gonde- 
rilen hediyeler, burolarda yapilan i§lerden alman hary, kagit, ilam ve saire ucretle- 
riyle Divan Kalemi memurlarma tahsis edilen timar ve zeamet bedelleri gibi bazi 
gelirleri vardi. Yuksek rutbelilerle alt kademedeki memurlarm maa§lari arasmda 
mevcut buyuk fark yuzunden bu duzenleme de ru§veti onleyemedi.

II. Mahmud’un olumunden sonra, 2 Eylul 1839’da Maliye Nezareti lagvedilerek 
Hazine-i Amire ile Hazine-i Mukataat Defterdarliklari kuruldu. 3 Kasim 1839’da 
ilan edilen Gulhane Hatt-i Humayunu’nda (Tanzimat Fermani) iltizamm halki za- 
rara ugrattigi ve herkesten gelirine gore vergi almacagi soz konusu edilmekteydi. 
1840’ta iltizam sistemi kaldirildi ve halkm gelir duzeyini tespit ve vergilerini tahsil
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etmekle gorevli olan m uhassil-i em val adli gorevliler ta§raya gonderildi. Bunun 
uzerine 19 Ocak 1840’ta muhassillik sisteminin, yani Tanzimat’in uygulanacagi yer- 
lerin mali i§leriyle ilgilenmek uzere Maliye Nezareti tekrar kuruldu. Boylece, mu- 
hassillarla ve Tanzimat’in uygulandigi yerlerle ilgili i§lere Maliye Nezareti’nin; eski 
sistemin uygulandigi bolgelerle ise Hazain-i Amire Defterdarligi’nin ilgilenmesi ka- 
rarla§tirildi. Bu iki ba§li yonetim mali karma§ayi arttirdigi iyin Nisan 1840’ta defter- 
darlik lagvedildi ve nezaret tekrar maliyenin tek sorumlusu oldu.

Devletin kronik hastaligi olan gelirlerini toplayamama keyfiyeti, bu donemde 
de onemli bir sorundu. Ote yandan tahsil edilebilen gelirlerin onemli bir kismi da 
merkeze ula§tirilamadan memurlarin elinde kalarak telef olmaktaydi. Mali sikinti 
yuzunden yeni memur alimi ve maa§ tahsisi konulari siki kurallara baglandi. Yapi- 
lacak reformlara kaynak saglamak uzere 1840’ta %12,5 faizli kagit para (kaim e); 
daha sonra ise, esham ve damgali kagit (evrak-i sah iha)  yikarildi.

9 Eylul 1840’ta nezarete bagli olarak mali konulari goru§mekle gorevli Meclis-i 
Muhasebe-i Maliyye adli daimi bir meclis olufluruldu. Mali sikinti yuzunden Agus- 
tos 1858’de yapilan personel azaltma operasyonu sirasinda Meclis-i Maliyye ve 
Meclis-i Muhasebe olarak ikiye ayrildi. Mali anla§mazliklar Maliye Meclisi’nin; eya- 
let ve sancaklarin yillik gelir, gider ve bekayalarini incelemek de Muhasebe Mecli
si’nin goreviydi. 7 fiubat 1860’ta Meclis-i Maliyye ortadan kaldirilarak gorevleri 
Meclis-i Muhasebe tarafindan ustlenildi. Nezarete bagli olarak oluflurulan birimler- 
den biri de Meclis-i Ziraat’ti. Tarim ve ticareti yaygmla§tirmak, ithalat, ihracat ve 
bayindirlik konulariyla ilgilenmek amaciyla 4 §ubat 1843’te kurulan bu meclisin 
uyeleri arasinda tuccar temsilcileri de vardi. 1845’te Ticaret Nezareti’ne; daha son
ra Ziraat Nezareti’ne ve nihayet, ismi Nafia Meclisi olarak degi§tirilerek Nafia Ne
zareti’ne baglandi.

Bu donemde yapilan mali duzenlemelerin ba§arili oldugunu iddia etmek guy- 
tur. Etkili bir tahsilat sisteminin kurulamamasi, gelirlerin multezimler ve gorevliler 
elinde telef olmasi, iltizam sisteminin kaldirilamamasi ve maliyenin saglam bir ya- 
piya oturtulamamasi, ba§arisiz olunan hususlardi. Maliyedeki buhran, 1854’te Ki- 
rim Sava§i sirasinda ilk defa alinan ve daha sonra sik sik ba§vurulan di§ bory ve fa- 
izleriyle gittikye buyudu ve nihayet 1875’te maliyenin iflasiyla sonuylandi.

II. Mahmud'un Maliye Nezareti'ni kurma amaci nedir?

Ticaret Nezareti
Bu donemde yapilan yeniliklerden birisi de Ticaret Nezareti’nin kurulmasidir. Ne- 
zaretten once istanbul’un zahire ihtiyaci, Akdeniz ve Karadeniz’deki iskelelerde 
m iibayaaci denilen memurlar tarafindan devletye belirlenen fiyat tizerinden satin 
alimrdi. Zahireyi di§anya satmak yasakti. II. Mahmud, devletin ihtiyaci kar§ilandik- 
tan sonra kalan zahirenin satilmasma izin vererek zahire uzerindeki tekeli kaldir- 
di. Devletin bu uygulamadan gorecegi zaran hafifletmek amaciyla halktan senede 
bir kere “mubayaat affi bedeli’’ adiyla bir ucretin almmasma karar verdi. Bu i§lem- 
leri Zahire Nezareti yuriiturdii.

24 Mayis 1839’da iilkede ticaret, sanayi ve tanmi geli§tirip yaygmla§tirmak ama
ciyla yali§malar yapmak uzere, Zahire Nezareti’nin yerine Ticaret Nezareti kuruldu. 
Ancak, ilk yillarda amacma uygun faaliyetler yapamayan nezaret, tasarruf tedbirle- 
ri gerekye gosterilerek 13 Aralik 184l’de Istanbul Giimruk Emaneti’ne ilhak edildi. 
Faaliyet alam geni§ olan Istanbul Giimrugu’nun i§ yukti bu §ekilde daha da yoga-
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lip i§ler aksaymca 2 Eylul 1845’te Ticaret Nezareti yeniden kuruldu. 3 Temmuz 
1839’da nezaret bunyesinde yerli ve yabanci tuccarlarin birbirleriyle ve devletle 
olan davalarma bakmak uzere Mahkeme-i Ticaret olu§turuldu. Bu tur davalar da- 
ha once Istanbul Gumruk Emaneti’nde gorulurdu. Mahkemede tuccarlar da temsil 
edilirdi. 1847’den itibaren yabanci tuccar temsilcilerinin de uyelige kabul edilme- 
siyle karma ticaret mahkemesine donu§en mahkeme, yali§malarmi uzun yillar bu 
§ekilde yuruttu ve 1860’ta ikiye ayrildi. Mahkeme kararlarinin temyiz hakkinin ol- 
mamasi, Musluman tuccarlari magdur etti; yunku, davalar, genellikle yeni ticari ku- 
rallari iyi bilen avukatlarca savunulan yabanci tuccarlar lehinde sonuylandi. Tica
ret mahkemeleri daha sonra ta§rada da kurulup yaygmla§tirildi.

16 Ocak 1846’da tarim iflleri nezaretten ayrilarak Ziraat Nezareti kuruldu. Zira- 
at Meclisi de yeni nezarete baglandi; ancak, nezaretin ulke yapmda te§kilatlanma- 
sinin buyuk bir maliyet gerektirdiginin anla§ilmasi uzerine 22 Nisanda yeni neza
ret ortadan kaldirilarak gorevleri tekrar Ticaret Nezareti’ne aktarildi. Kisa sureli bir 
deneme de, Kasim 1848’de bayindirlik ve imar i§lerinin Nafia Nezareti adi altinda 
te§kilatlandirilmasiydi. Ziraat Meclisi, 8 Mart 1849’da yeni nezarete baglanarak is- 
mi Meclis-i Nafia olarak degi§tirildi; ayrica, Ebniye Meclisi de buraya aktarildi. Na
fia Nezareti, mali imkanlarin olmamasi yuzunden 14 Martta Ticaret Nezareti’ne 
baglanarak ortadan kaldirildi. 1857’de Meclis-i Nafia’nin bir §ubesi olmak ve yol, 
kopru, kanal, bina ve sair bayindirlik faaliyetleriyle ilgilenmek uzere Meclis-i Maa- 
bir kuruldu. Bu degi§ikligin uzerinden bir sene bile geymeden 1858’de yapilan bir 
duzenlemeyle Meclis-i Nafia lagvedildi.

Ticaret Nezareti, butun bu ugra§lara ragmen bir turlu kurulu§ amaci olan ulke- 
de ticaret, tarim ve sanayinin geli§tirilmesine yonelik duzenlemeler yapma yolun- 
da elle tutulur yali§malar yapamadi ve nezaretin yali§malari, adeta tuccarlar arasin- 
daki davalara bakan bir ticaret mahkemesinden oteye gidemedi.

Maarif-i Umumiyye Nezareti
Egitim, reformlarin ba§arisi iyin onemliydi; yunku, uygulayacak olan insanlarin ye- 
ti§tirilmesi, ba§ariya ula§mada yenilikler kadar muhimdi. 1838’de egitim konusunu 
gundeme getiren Meclis-i Umur-i Nafia, yaptigi yali§mada mektepleri sibyan, ru§- 
diye ve mekatib-i aliyye, yani, ilk, orta ve yuksek okullar olmak uzere uy seviye- 
de ele aldi. Ayrica, bu hususta yali§malar yapmak uzere Evkaf Nezareti’ne bagli bir 
mudurluk seviyesinde olan Mekatib-i Ru§diyye Nezareti kuruldu. Ancak, nezaret, 
egitim alaninda fazla bir varlik gosteremedi. Ajagida ayiklanacagi gibi, once mec- 
lis-i muvakkat, ardindan da Meclis-i Maarif-i Umumiyye kurulup egitim yeniden 
ele alindigi sirada Meclis-i Maarif’in kararlarini uygulamakla gorevli Mekatib-i 
Umumiyye Nezareti kuruldu. Mudurluk duzeyinde olan bu birim, daha ziyade sib
yan okullari di§mdaki egitim muesseseleriyle ilgiliydi.

Egitimin hukumet uyesi bir nezaretle temsili, 14 Mart 1857’de Maarif-i Umumiy
ye Nezareti’nin kurularak Abdurrahman Sami Pa§a’nm nazirliga getirilmesiyle ol- 
du. Harbiye, Bahriye ve Tibbiye’nin di§mdaki butun okullar, nezarete baglandi. 
Egitim, bir yanda §eyhulislamliga bagli olan Mekatib-i Umumiyye Nezareti; diger 
yanda ise, laik ve daha geni§ bir katilimla mektepleri gozeten Maarif-i Umumiyye 
Nezareti olmak uzere iki ba§li bir gorunum kazandi. Bu durum kisa surdu; yunku 
aradan bir ay bile geymeden, 20 Nisan 1857’de Mekatib-i Umumiyye Nezareti, 
Maarif Muste§arligi’na donuflurulerek ortadan kaldirildi. Boylece II. Mahmud’la 
ba§layan egitimi merkezile§tirme yabalari bir dereceye kadar ba§ariya ula§ti. Ayri-
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ca, egitim, artik hukumette nazir duzeyinde temsil edildigi gibi, gayrimuslim okul- 
lari da maarif yatisi altma almip denetlenir oldu.

1 Eylul 1869’da yikarilan Maarif-i Umumiyye Nizamnamesi’nin nezaretin mer- 
kez te§kilati ayismdan da buyuk bir onemi vardir. Nizamnameyle, nazirm ba§kan- 
liginda biri kitap telif ve tercumesiyle ugra§acak olan Daire-i Ilmiyye; digeri okul, 
muze, kutuphane, matbaalarm idaresiyle gorevli Daire-i Idare adli iki §ubeden olu- 
§an Meclis-i Kebir-i Maarif kuruldu. Yeni okullar yava§ yava§ ta§raya yaygmla§tiril- 
digi iyin vilayetlerde bir icra organi olmak ve maarif mudurunun nezaretinde bu- 
lunmak uzere maarif meclisleri olu§turuldu.

Divan-> Deavi Nezareti
II. Mahmud doneminde yapilan duzenlemelerden biri de, Aralik 1836’da yavu§ba- 
§iligm Divan-i Deavi Nezareti’ne donugturulmesidir. Ancak, buradaki nezaret tabi- 
rinin bilinen nezaretten farkli, bir genel mudurluk seviyesinde oldugunu belirtmek 
gerekir. Ba§vekaletin kurulmasi uzerine Arz Odasi’nda faaliyetlerini yuruten Huzur 
Murafaasi veya Arz Odasi Murafaasi adiyla da anilan mahkeme §eyhulislamliga 
nakledildi. Haftada iki gun toplanmakta olan bu mahkemeye katilan deavi naziri- 
nin gorevi mahkemenin yetki smirlarma giren konulari buraya havale etmek, ali- 
nan kararlari uygulamak ve mahkeme masraflarmi tahsil etmekti.

Tanzimat doneminde geli§mesini en gey tamamlayan kurumlardan biri de adli- 
ye te§kilatidir. Bunun nedeni, gorev alanmm dini boyutlu olmasmdan dolayi, ule- 
manm ve halkm tepkisini yekmek istemeyen Tanzimatyilarin bu sahaya gey el at- 
malaridir. Yapilacak bir duzenlemenin tepki dogurma ihtimali, reformculari tem- 
kinli davranmaya sevketti. 1868’de Meclis-i Ahkam-i Adliyye’nin ikiye bolunmesiy- 
le olu§turulan Divan-i Ahkam-i Adliyye, §er’i, cemaat ve ticaret mahkemelerinin di- 
§mdaki nizamiye mahkemelerinin temyiz makami olarak gorev yapmaktaydi. 
1869’da nizamiye mahkemelerinin ayrmtili bir iytuzugu hazirlandi. Neticede 30 Ka
sim 1875’te Ahmed Cevdet Pa§a’nm atanmasiyla birlikte Adliye Nezareti kurularak 
hukumette bir nazirla temsil edilmeye ba§landi.

MEfiVERETiN YAYGINLAfiTIRILMASI: MECLiSLER

Hukumet Yap>s>n>n Donufumu: Meclis-i Vukela
II. Mahmud doneminde geryekle§tirilen bir yenilik de daimi meclislerin kurulup 
yaygmla§tirilmasiydi. Padi§ahm, nezaretleri kurup sadareti ba§vekalete donu§tur- 
mesi, §eklen de olsa Avrupa kabine sistemine dogru atilmi§ bir adimdi. Bu amay- 
la, muhtemelen 1838’de Me§veret Meclisi’nden yumu§ak bir geyi§le, nazir ve yuk- 
sek rutbeli memurlardan Meclis-i Hass-i Vukela veya Meclis-i Mahsus-i Vukela’yi, 
yani, hukumeti olu§turdu. Devletin en yuksek yurutme organi olan bu meclis, sad- 
razamin ba§kanligmda haftada iki gun toplanir ve nezaretler arasinda koordinas- 
yonu saglardi. ^agda§ hukumetlerde oldugu gibi uyeler alinan karardan hep bir
likte sorumlu degildi; padi§ah tarafindan atanan nazirlar sadece nezaretinin gorev 
alanina giren i§lerden sorumluydu. Meclis, gerekli gordugu veya alt kademelerde- 
ki meclislerin hazirladigi yasa tasarilarini ve meseleleri muzakere edip gerekli du- 
zeltmeleri yapardi. Tasari daha sonra sadrazamin yazisiyla padi§ahm onayina su- 
nulurdu. Hukumet, Babiali’de, sadrazam, §eyhulislam veya vukeladan birisinin ko- 
naginda toplanabilirdi.

Meclis, zamana ve burokratik duzenlemelere gore degi§mekle beraber genel 
olarak §u uyelerden olu§urdu: sadrazam, §eyhulislam, serasker, Meclis-i Vala ba§-
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kani (daha sonra Meclis-i Tanzimat ba§kani), maliye, ticaret, hariciye, evkaf-i hu- 
mayun nazirlari, sadaret muste§ari, Darphane naziri (daha sonra hazine-i hassa na- 
ziri), zaptiye mu§iri, tophane mu§iri, kapudan-i derya, divan-i deavi naziri, valide 
kethudasi. Ayrica, hukumet uyesi olmadigi halde deneyimlerinden yararlanilmak 
uzere bazi devlet ileri gelenleri de m ecalis-i aliyye m emuriyeti adi altinda Meclis-i 
Vukela ve Meclis-i Umumi’ye uye olarak atanirdi.

Reformlar>n Dinamosu: Meclis-i Vala-y> Ahkam-> Adliyye
II. Mahmud, 24 Mart 1838’de, yapmayi du§undugu ve Tanzimat-i Hayriyye olarak 
adlandirdigi reformlari goru§mek ve gerekli kanun ve tuzukleri hazirlamak ama- 
ciyla Topkapi Sarayi’nda Meclis-i Vala-yi Ahkam-i Adliyye ve Babiali’de de Dar-i 
§ura-yi Babiali adiyla iki daimi meclis kurdu. Dar-i fiura, yaptigi yali§malari Meclisi 
Vala’ya sunardi. Devlet yonetiminde me§veret meclislerinin di§mda kurumsalla§- 
mi§ meclis uygulamasi olmadigi iyin ilk zamanlarda zihniyetten kaynaklanan bazi 
sorunlar ortaya yikti; uyeler arasindaki rutbe farklari meclislerdeki muzakere ve 
oylamalari olumsuz etkiledi. Du§uk rutbeli uyeler ust rutbelilerin yaninda fikirleri- 
ni ayiklayamadigi iyin butun uyeler ayni seviyeye getirildi. Dar-i fiura, faal olma- 
yan bir yali§ma hayatinin ardindan 1839’da lagvedildi.

Gulhane Hatt-i Humayunu’yla beraber Meclis-i Vala’nin onemi, iflleri ve uye sa- 
yisi artti. ^unku yapilacak duzenlemeleri tespit ve goru§me vazifesi meclise verildi. 
Onemli sorunlar oncelikle mecliste kurulan komisyonlarca incelenir; daha sonra ge- 
nel kurulda goru§ulerek meclis karari haline getirilirdi. Gerektiginde devlet memur- 
larini veya nazirlari meclise getirtip goru§lerine ba§vurabilirdi. 1840’ta Babiali’deki 
binasina ta§mdi. Sultan Abdulmecid, her sene Muharrem ayinda meclis-i ziyaret eder 
ve toplantilari izlerdi. Kanun yapilmasindan arazi anla§mazliklarma kadar her ko- 
nuyla ilgilenen meclis, 1850’lerden itibaren i§lerin gerisinde kaldi. Bunun uzerine 26 
Eylul 1854’te Meclis-i Tanzimat kuruldu ve meclisin yargi ve yasama olarak belirlen- 
mi§ iki temel faaliyet alanindan birisi olan yasama gorevi, yeni meclisye ustlenildi. 
Boylece Meclis-i Vala eski onemini kaybetti. Ancak, ayni anda iki reform meclisinin 
varligi sorun yarattigi iyin 14 Temmuz 1861’de meclisler Meclis-i Ahkam-i Adliyye 
adiyla birle§tirildi.

Meclis-i Vala kurulu§undan itibaren tam bir reform meclisi oldu. Ayrica, uretti- 
gi yozumlerin ve hazirladigi tuzuklerin pratikte uygulanip uygulanmadigini da de- 
netledi. Bu amayla, donemin onde gelen yoneticilerinden Husrev Pa§a, Akif Pa§a, 
Nafiz Pa§a, Tahir Pa§a ve Hasip Pa§a Tanzimat’a aykiri hareket ettikleri iddiasiyla 
mecliste yargilanip susturuldu. Boylece, ayni zamanda bir yuksek mahkeme gibi 
yalflan meclis, Tanzimat’in “hami-i hakikisi”, yani, geryek koruyucusu oldu.

Meclis-i Tanzimat’a gelince; aslinda bu meclis Tanzimat burokratlari arasindaki re- 
kabet ve mucadeleden dogdu. Sultan Abdulmecid, Tanzimat’in esaslarinin bir derece- 
ye kadar geryekle§mesine ragmen ayrintilarda ba§anli olunamamasinin ru§vetten kay- 
naklandigini belirterek bu konuda yali§malar yapmak uzere bir meclisin kurulmasini 
emretti. Ikinci Tanzimat ku§agi olarak adlandirilan All Pa§a ve Fuad Pa§a’mn kontro- 
lunde olan meclis, mevcut kanunlari duzeltebilir, kaldirabilir, Meclis-i Vukela’nin hava- 
le ettiklerinin yaninda gerekli gordugu konulari ele alabilirdi. Kararlann uygulanmasin- 
da gordugu hatalan Meclis-i Vukela’ya ihtar veya dava edebilirdi. Bu husus onemlidir; 
yunku Osmanli idari sisteminde yasama orgamnm yurutmeyi (hukumet) denetlemesi- 
ne onceki donemlerde rastlanmaz. Meclis-i Vukela, meclisin hazirladigi kanun taslak- 
lanni reddedebilir veya degi§tirebilirdi; buna kar§ilik Meclis-i Tanzimat da, kanunlara
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aykin davranan nazirlan yargilayabilirdi. Yasama ve yurutme ilk defa bu kadar kesin 
hatlanyla birbirinden aynldi. Meclis, §ahislann duzenledigi kanun ve tuzuk taslaklarini 
da degerlendirebilirdi. Bu onemlidir; zira, halkm sinirli da olsa yasama mekanizmasm- 
da yer almasma imkan tanir. Meclis, faal oldugu yedi sene iyerisinde yargi gorevinin 
yanmda hazirladigi kanunlarla da onemli bir yasama organi oldugunu gosterdi.

Diger bir yuksek meclis de, Babiali’de Meclis-i Vala’nin biraz daha geni§ bir ka- 
tilimiyla toplanan Meclis-i Umumi idi. Sava§ ve kriz gibi olaganustu konularm go- 
ru§uldugu oturumlarda uye sayisi artabilir; aldigi kararlar Meclis-i Vukela’nm ona- 
yindan sonra padi§aha sunulurdu. 1854’te Meclis-i Tanzimat’m kurulmasmdan son- 
ra Meclis-i Umumi’nin gorev alani da duzenlendi ve yeni meclisin hazirladigi ka
nun ve nizam tasarilarini goru§mek uzere gerektiginde toplanmasi kararla§tirildi. 
Karar iyin uyte iki oy yoklugu gerekirdi. Goruldugu gibi, bu meclis, kanun yapici- 
nin Meclis-i Vala oldugu donemlerde Meclis-i Vala, Tanzimat Meclisi oldugu do- 
nemlerde de Tanzimat Meclisi ile birlikte yasama faaliyetlerini yuruttu.

Meclis-i Maarif-i Umumiyye
Sultan Abdulmecid, 1845’te gidi§atmdan memnun olmadigi reformlarin hizlandiril- 
masi iyin mekteplerin yaygmla§tirilmasi gerektigi yonunde bir emir yayimlayarak re
formlarin ba§arisiyla egitim arasindaki ili§kiye dikkat yekti. Bunun uzerine mahalle 
(sibyan) mekteplerini duzenlemek amaciyla Meclis-i Muvakkat adli bir komisyon 
kuruldu. Bu geyici meclis, biri sibyan mekteplerine; biri ru§diyelere ve digeri de bir 
Darulfunun, yani universite ayilmasina dair uy tasari hazirladi. Ayrica, Babiali’de egi- 
timle ilgilenecek daimi bir meclisin kurulmasini onerdi. 27 Haziran 1846’da Meclis-i 
Maarif-i Umumiyye’nin kurulmasiyla birlikte geyici meclisin gorevi sona erdi. Mec- 
lis-i Maarif’in, Meclis-i Vala ile Hariciye Nezareti’nin denetimi altinda olmasi, egiti- 
min laikle§mesi ayisindan son derece onemlidir; zira, o ana kadar §eyhulislamligm 
kontrolu altinda bulunan egitim iflleri, artik hukumetin denetimine giriyordu. Islahat 
Fermani’nin ilanindan sonra, 20 Haziran 1857’de, halkm din ve mezhep farki goze- 
tilmeden egitimden yararlanabilmesi iyin gerekli yali§malan yapmak uzere Meclis-i 
Muhtelit-i Maarif’in (Karma Maarif Meclisi) kurulmasiyla egitimle ilgilenen yuksek 
meclislerin sayisi ikiye yikti. Meclis-i Muhtelit hazirladigi tasarilari Meclis-i Maarif’e 
sunmaktaydi. 1864’te bu iki meclisin yerine Daire-i Mekatib-i Mahsusa ve Daire-i 
Mekatib-i Umumiyye adli iki §ubeden olu§an Maarif-i Umumiyye Heyeti kuruldu.

Medreseler ise, Tanzimat doneminde islah edilmeyip olduklari gibi birakildi. 
Devletin tercihini yeni egitim kurumlarmdan yana koymasi neticesinde halk da yo- 
cuklarmi medreselerden ziyade okullara kaydirdi. ^unku okullardan mezun olan- 
lar, devlet dairelerinde i§ bulabilme §ansma sahipti. Tanzimatyilar, medreselerle 
ugra§ip ulemayi kar§ilarma almak yerine, yeni okullara imkan taniyarak medrese- 
leri fonksiyonel olarak etkisizle§tirme yolunu seytiler.

fiura-yi Devlet
Meclis-i Vala ile ba§layip Meclis-i Tanzimat ve Meclis-i Ahkam-i Adliyye ile devam 
eden gelenek uzerine oturan §ura-yi Devlet, Dani§tay’m temelini olu§turur. 1864 Vi
layet Nizamnamesi, vilayet, sancak ve kazalarda kurulan meclislerde, idarecilerin ya- 
nmda, yore halkinin seyimle belirlenen muslim ve gayrimuslim temsilcilerinin de bu- 
lunmasmi ve karma mahkemelerin te§kilini ongoruyordu. Midhat Pa§a, Tuna ve Cev- 
det Pa§a da Halep Vilayetlerinde nizamnameyi uygulamaya koydu ve boylece, olu§- 
turulan meclisler ve mahkemeler araciligiyla idari ve adli i§ler birbirinden ayrildi.
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Ta§rada ortaya yikan bu geli§melerin sonucunda Meclis-i Ahkam-i Adliyye de, 
5 Mart 1868’de §ura-yi Devlet ve Divan-i Ahkam-i Adliyye olarak ikiye ayrildi. fiu- 
ra-yi Devlet’in ba§kanligma Midhat Pa§a, Divan-i Ahkam-i Adliyye’ninkine ise Ah
med Cevdet Pa§a getirildi. Fransa’daki Conseil d’Etat isimli yuksek meclis esas ali- 
narak olu§turulan §ura-yi Devlet’in gorevi, kanun ve tuzuk tasarilarmi hazirlamak, 
mahkeme veya meclislerin verdigi kararlarm temyizinde adliye ve idare memurla- 
ri arasinda yikan anla§mazliklari yozmek, hukumetle §ahislar arasmdaki davalara 
bakmak ve kanun metinlerini yorumlamakti. Asil amay ise, yasama, yurutme ve 
yargmin birbirinden ayrilmasiydi. Boylece, Divan-i Ahkam-i Adliyye’nin yuksek bir 
temyiz mahkemesi olarak adli i§lerle, §ura-yi Devlet’in de, kanun ve tuzuk taslak- 
larmin hazirlanmasi ve kanunlarin yorumlanmasiyla ilgilenmesi kararla§tirildi.

Mulkiye, Maliye ve Evkaf, Adliye, Maarif ve Nafia, Ticaret ve Ziraat olmak uze- 
re be§ daireden olu§an §ura-yi Devlet, hazirladigi yasa ve tuzuklerin icrasma kari- 
§amazdi; ancak, uygulamada gordugu aksakliklari ilgililere bildirebilirdi. Onemli 
kanun ve tuzukler, butun uyelerin katildigi genel kurulda da goru§ulurdu. Ba§ka- 
ni, ayni zamanda hukumetin (M eclis-i Vukela) de uyesi olan §ura-yi Devlet’in go- 
rev ve yetkileri, siyasi geli§melere paralel olarak geni§ledi veya daraldi. 7 Mayis 
1869 tarihli iytuzukle, Maarif ve Mulkiye Daireleri, Dahiliye ve Maarif adiyla birle§- 
tirildi; ayrica, bir ust idare mahkemesi olarak gorev yapmak uzere Muhakemat Da- 
iresi kuruldu. Boylece, ba§ta hedeflenen yasama, yurutme ve yargmin ayrilmasi il- 
kesi de ihlal edildi; zira, §ura-yi Devlet, Divan-i Ahkam-i Adliyye’nin yargi gorevi- 
ne ortak olmu§ oldu.

Mahmud Nedim Pa§a, 10 §ubat 1872’de tasarruf tedbirlerini gerekye gostererek 
Tanzimat, Dahiliye ve Muhakemat olmak uzere daire sayismi uye indirerek uyelerini 
azaltti. Ayrica, 12 Haziran’da Muhakemat Dairesi’ni Divan-i Ahkam-i Adliyye Nezare- 
ti’ne aktardi; Dahiliye Dairesi’ni de §ura-yi Devlet’ten ayinp Islahat Komisyonu’na do- 
nu§turdu. Boylece, meclis bunyesinde sadece Tanzimat Dairesi birakildi. Hukuk iflleri 
de, kurulu§ta oldugu gibi, Divan-i Ahkam-i Adliyye Nezareti’ne geri donmu§ oldu. 
Midhat Pa§a’nm sadarete gelmesiyle, Islahat Komisyonu kaldirilip 3 Agustos 1872’de 
Dahiliye Dairesi tekrar kuruldu. Ancak, Huseyin Avni Pa§a’nm (15 §ubat 1874) ve 
Mahmud Nedim Pa§a’nm sadaretleriyle (26 Agustos 1875) birlikte yetkileri ve uye sa- 
yisi tekrar azaltilan ve yapilan siyasi atamalarla itiban yokedilen meclis, Mehmed Ru§- 
di Pa§a’mn sadaretinde 11 Agustos 1876’da Tanzimat, Dahiliye ve Muhakemat adlariy- 
la uy daireye bolunerek eski haline donduruldu. Goruldugu gibi, meclis, donemin si- 
yasilerinin aralarmdaki kozlan payla§tigi en onemli platformdu.

Meclis-i Ahkam-i Adliyye'nin 1868'de Sura-yi Devlet ve Divan-i Ahkam-i Adliyye olarak iki
ye ayrdmasmin esas amaci nedir?

TA§RA TEfK i LATIN DA YAPILAN YENiLiKLER
Merkez yonetiminde yapilan refomilardan hedeflenen ba§an, bunlann ta§rada uygu- 
lanmasma bagli oldugu iyin Tanzimat’la beraber ta§ra idaresinde de onemli diizenle- 
meler yapildi. Giilhane Hatt-i Hiimayunu’nda iltizam sisteminin halki zarara ugrattigi 
belirtilerek kaldirilacagimn i§areti verildigi gibi, herkesten gelirine gore vergi almacagi 
ifadesiyle de, yeni vergi sisteminin esaslan belirlendi. 1840’ta iltizam usulii kaldmlarak 
merkezden ta§raya m uhassil-i em val denilen gorevliler gonderilmeye ba§landi. Sanca- 
gm idari ve mali yoneticisi olan muhassillar, topladiklan vergileri dogrudan merkezi 
hazineye gondermekteydi. Vergilerin tespit ve toplanmasmda muhasssillara yardimci 
olmak uzere sancak merkezlerinde muhassillik meclisleri kuruldu. Boylece vali, mute-
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sellim ve diger yoneticilerin mali sorumluluklan muhassillarca ustlenilerek vergi i§inin 
duzene kavu§turulmasi amaylandi. Ancak, yikarlan zedelenen yerel ileri gelenlerle ta§- 
ra idarecilerinin muhalefeti yuzunden bu uygulamadan istenilen sonuy almamadi. 
£unku muhassillik sistemine ifllerlik kazandirilamadan iltizam kaldinldigi iyin, devlet 
yeni gelirleri toplayamadigi gibi, mevcut gelirlerini de kaybetti. Bu yuzden Mart 
1842’den itibaren yeniden iltizam sistemine geri donuldu. “Memleket meclisi” adiyla 
faaliyetlerini surduren muhassillik meclisleri, Ocak 1849 duzenlemesinde “eyalet mec
lisi” veya “buyuk meclis” ismini aldi; sancaklarda ise “kuyuk meclis”ler kuruldu.

Muhassillik sisteminin ba§arisizlikla sonuylanmasma ragmen arayfllar surduru- 
lerek ta§ra yonetiminde bazi duzenlemeler yapildi. Bunlardan biri ta§ra imar mec
lisleri projesidir. 1845’te sorunlarmi bizzat kendileri ifade etmeleri iyin her bolge- 
den biri muslim ve digeri gayrimuslim olmak uzere iki§er temsilci Istanbul’a davet 
edildi. Temsilcilerin, Meclis-i Vala’da ve Meclis-i Umumi’de dile getirdikleri sorun- 
larm esasi vergi ve ula§ima dairdi. Yapilan yali§malar neticesinde Anadolu’da be§ 
ve Rumeli’de de be§ olmak uzere toplam on geyici imar meclisinin Meclis-i Vala’ya 
bagli olarak faaliyet yurutmesi kararla§tirildi. Heyetler, yali§malarma dair duzenle- 
dikleri raporlari Meclis-i Vala’ya sundu. Ancak, Meclis-i Vala Ba§kani Suleyman Pa- 
§a’nm yaptigi bu onemli giri§im, gorevden almmasiyla yarim kaldi.

Diger bir duzenleme olan Ocak 
1849 tarihli 68 maddelik Eyalet Meclis
leri Talimatnamesi, 1864 Vilayet Nizam- 
namesi’ne kadar yururlukte kaldi. Tali- 
matla, meclislerin kurulu§ §ekli, uyele- 
ri, gorevleri, yali§ma gun ve biyimleri 
belirlendi. Daha sonra ta§rada ve ozel- 
likle Suriye’de yikan olaylar neticesin
de olu§an uluslararasi baskilar Tanzi- 
matyilari konuyu tekrar ele almak zo- 
runda birakti. All Pa§a ve Fuad Pa§a’nm 
yabalariyla Fransa’dan yararlanilarak 
yapilan 7 Kasim 1864 tarihli nizamna- 
meyle ulke topraklari 27 vilayet ve 123 
sancaga bolundu. Cebel-i Lubnan, Mi- 
sir, Bosna, Girit, Yemen ve Hicaz ozel 
durumlarmdan, Istanbul ise ba§kent ol- 
masmdan dolayi duzenleme di§i bira- 

kildi. Nizamname, kazalarda Meclis-i Deavi, sancaklarda Meclis-i Temyiz ve vila- 
yetlerde de Divan-i Temyiz adiyla nizamiye mahkemelerinin kurulmasmi ongoru- 
yordu. Ust meclis bir alt kademenin temyiz mahkemesi olarak gorev yapacak ve 
muslim ve gayrimuslimler bu mahkemelerde temsil edilecekti. En ust temyiz ma- 
kami ise Divan-i Ahkam-i Adliyye idi. Midhat Pa§a’nm Tuna vilayetinde uygulayip 
ba§ari elde ettigi nizamname, yava§ yava§ ulke geneline yaygmla§tirildigi gibi, 22 
Ocak 1871’de bazi degi§ikliklerle Idare-i Umumiyye-i Vilayet Nizamnamesi adiy- 
la yeniden duzenlendi.

Tanzimat doneminde ta§rada yapilan idari duzenlemeleri incelerken en kuyuk 
birim olan koy/mahalle idaresinden, en buyugu olan eyalete dogru hiyerar§ik bir 
sira takip edilecektir.
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Koy veya Mahalle idaresi: Muhtarl>k Te§kilatmrn Kurulu§u
II. Mahmud, Yeniyeriligi kaldirdiktan sonra Istanbul’un guvenligini saglamak iyin 
ta§radan gelip i§siz-guysuz bir §ekilde hirsizlik, yolsuzluk ve uygunsuzluklarla §eh- 
rin huzurunu bozan ki§ilere kar§i bazi onlemler aldi. Bu gibi §ahislar tespit edildik- 
lerinde hemen §ehir di§ma yikarilirdi; ancak, bu, her zaman mumkun olmazdi. So- 
runa koklu bir yare bulmak iyin 1829’da yapilan bir duzenlemeyle Istanbul mahal- 
lelerinde muhtarlik orgutunu kurdu.

Muhtarlar, halkm temsilcileri tarafmdan seyildikten sonra merkezin onayma su- 
nulur; daha sonra her biri iyin Darphane’de birer muhur kazdirilip kendilerine 
gonderilirdi. Gorevleri bulunduklari yerin guvenligini saglamak, dogum ve olum 
hadiseleriyle mahalleye gelen, giden, goy edenlerle ilgili kayitlari tutmak, kisaca 
halkla devlet arasmdaki ili§kiyi saglamakti. Muhtarlik 1833’ten itibaren ta§rada da 
kurulmaya ba§landi. Vazifeleri ve onemi Tanzimat’la beraber daha da artti. Bu do- 
nemde kendilerine yuklenen bir gorev de devletin halktan toplayacagi vergiyi tah- 
sil etmek oldu. 1864 duzenlemesiyle, muhtarlara yardimci olmak uzere seyimle i§- 
ba§ma gelen ihtiyar heyetleri olu§turuldu. 1871 duzenlemesiyle ve Avrupalilarm 
baskisiyla birkay koy bir araya getirilerek koy ile kaza arasmda yeni bir birim ol
mak uzere nahiyelerin kurulmasi kararla§tirildi; ancak, hukumetin sicak bakmama- 
si nedeniyle pek yok yerde nahiyeler kurulamadi.

Kaza Yonetimi
1842’de muhassillik sisteminin ortadan kaldirilmasiyla sonuylanan duzenlemenin 
ardmdan ta§ra te§kilatmda yeni bir organizasyona gidildi; Tanzimat’m uygulandigi 
bolgelerde birkay koyun idaresi birle§tirilerek ilk defa idari bir birim olarak kaza- 
lar olufluruldu. Bu tarihe kadar mahkemelerin bulundugu adli birimler iyin kulla- 
nilan kaza terimi, boylece idari bir birim olarak ta§ra te§kilatmdaki yerini aldi. Ka
za muduru, mahalli ileri gelenlerce seyilir ve hukumetin onayiyla goreve ba§lardi. 
1871 duzenlemesiyle kazalarin yonetimi mudurlerden almarak kaymakamlara ve- 
rildi. Maiyetinde bulunan kaza idare meclisi, idari davalar, beledi hizmetler, kaza- 
nm gelir ve giderleri gibi i§leri gorugurdu.

Sancak/Liva Yonetimi
1842 duzenlemesiyle sancak yonetimi merkezi hukumetin atadigi kaymakama bi- 
rakildi. Kaymakam valiye kar§i sorumlu olmasma ragmen, vali tarafmdan gorev- 
den almamazdi. Maiyetinde malmuduru, hakim, tahrirat ba§katibi, mal ba§katibi, 
muslim ve gayrimuslim halkm temsilcilerinden olu§an bir sancak meclisi vardi. 
Meclis, haftanm belirli gunlerinde toplanip sancagm guvenlik, maliye, yonetim, 
egitim-ogretim ve beledi i§leriyle ilgili yali§malari yurutur; ba§edemedigi buyuk so- 
runlari eyalet meclisine havale ederdi. Aylik faaliyetlerini bir tutanakla eyalet mec- 
lisine; mali konulari ise dogrudan Maliye Nezareti’ne iletir; bunun di§mda merke
zi hukumetle olan butun yazi§malarim, vali ve eyalet meclisi araciligiyla yapardi. 
Sancak meclisleri Ocak 1849 tarihine kadar muhassillik meclisleri iyin yikarilan yo- 
netmelige gore gorev yapti; bu tarihte yikarilan Eyalet Meclisleri Talimatnamesi, iy 
kari§ikliklar ve Kirim Sava§i yuzunden geregi gibi uygulanamadi. 1864 duzenleme
siyle sancagm en yuksek idarecisi olan kaymakamm yerini mutasarrif aldi; ayrica, 
sancak meclisleri de liva idare meclisi olarak isimlendirildi.
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Eyalet/Vilayet Yonetimi
Tanzimat’tan once eyaletin mulki ve mali sorumlusu olan valilerin yetkileri, yukari- 
da ayiklandigi uzere, Tanzimat’la beraber smirlandirildi ve mali yetkileri ellerinden 
alinarak 1840’tan itibaren atanan muhassillara verildi. Ancak, merkezden gonderi- 
len bu gorevlilerin ba§arili olamayip muhassillik sisteminin kaldirilmasi uzerine eya
letin mali iflleri defterdarlara birakilarak iltizam sistemine geri donuldu. Eyaletteki 
en yetkili ki§i olan vali, kanunlarm uygulanmasi, guvenligin saglanmasi, eyaletin 
imar edilmesi, ozetle her §eyden sorumluydu. Kendisine yardimci olmak uzere def- 
terdar, kadi, muftu, Muslumanlari temsilen dort ki§i ve gayrimuslimleri temsilen de 
iki ki§iden olu§an bir buyuk meclis vardi. Bu meclis sancak meclislerinin gonderdi- 
gi raporlari degerlendirmek, eyaletin idare, maliye, guvenlik, imar, adli butun so- 
runlarmi goru§mek ve yozum bulmakla gorevliydi. Ayrica, suy i§leyenlerle Tanzi- 
mat’a aykiri davranan gorevlileri yargilayan bir mahkeme konumundaydi.

Ocak 1849 duzenlemesinde bu meclisler de ele almdi ve buyuk meclislerin ya- 
ninda Eyalet Meclisleri olu§turuldu. Eyalet Meclisi, hukumet tarafindan atanan bir 
ba§kan, vali, defterdar, hakim (kadi veya naip), muftu, katip ve halk tarafindan se- 
yilecek dort muslim temsilci ile gayrimuslimlerin her cemaatini temsilen birer ki§i- 
den olu§urdu. Cuma gunleri di§mda her gun toplanir; onemli konularin goru§ul- 
dugu oturumlara uyelerin tamami zorunlu olarak katilirdi. 1849 duzenlemesiyle 
meclislerin gorev ve tarti§ma usulleri belirlendi. 1864 Vilayet Nizamnamesi’yle eya
let sisteminden vilayet sistemine geyildi; ayrica, eyalet meclisi, vilayet idare mecli
si adini aldi. 1871 duzenlemesiyle vali yardimciligi birimi olufluruldu. 1864’te, ida
re meclisinin yaninda, valinin ba§kanligmda yilda bir kere toplanan Meclis-i Umu- 
mi-i Vilayet olu§turuldu. Sancagin muslim ve gayrimuslim ahali temsilcilerinin ka- 
tilimiyla toplanir; vilayetin imar, egitim, vergi gibi sorunlarini ele alirdi.

Osmanli Devleti’nde modern belediyeciligin dogu§u 1853-56 Kirim Sava§i sira- 
sinda oldu. Rusya’ya kar§i sava§mak iyin Istanbul’a gelen muttefik Ingiltere, Fran- 
sa ve Sardunya ordularinin olu§turdugu buyuk nufus yogunlugunun meydana ge- 
tirdigi problemlerle altyapi sorunlarina yozum bulmak amaciyla yikan 25 Temmuz 
1855 tarihli bir iradeyle Ihtisap Nezareti lagvedilerek Istanbul’un beledi i§leriyle il- 
gilenmek uzere §ehremaneti’nin kurulmasi kararla§tirildi. §ehremini hukumet tara
findan atanir; maiyetinde iki yardimci ile halk, esnaf ve hukumet temsilcilerinden 
olu§an §ehremaneti Meclisi bulunurdu. 1864 duzenlemesiyle birlikte, ta§ranm 
onemli merkezlerinde de modern belediyeler kurulmaya ba§landi.

Ta§ra te§kilatmda yapilan bu duzenlemeler 1876 yilina kadar pek ba§arili ola- 
madi. Vilayetlerdeki nakliye ve haberle§me araylarinin yetersizligi, yeti§mi§ idare- 
ci sikintisi, yabanci konsoloslarin i§lere mudahale etmesi gibi durumlar, bu ba§ari- 
sizligin nedenleriydi. Konsoloslar, ozellikle muslim ve gayrimuslim halkin beraber 
ya§adiklari vilayetlerde gayrimuslim halkin menfaatlerini koruma amaciyla valileri 
hukumete §ikayet etmekte ve hukumet de yogu kere meselenin aslini ara§tirmak- 
sizin valileri gorevden almaktaydi. Nitekim, Ali Pa§a, bu durumu §u §ekilde ifade 
eder: “...Osmanli tebaasindan haksiz bir davasi olan yahut hakli olarak ceza alan 
bir ki§i konsoloslar nezdinde veya sefaretlerde resmi bir dayanak, destek bulaca- 
gindan emindir. Gorevini hakkiyla yerine getirmek suretiyle bunlarin [konsoloslar] 
ho§una gitmemek bedbahtliginda bulunan bir vali ebediyen mahvolmu§ demek- 
tir... Vekillerini atayan ve gorevden alan artik padi§ah degildir...”.

Halk, ta§rada yapilan reformlar neticesinde sancak ve vilayet meclislerinin do- 
gal uyeleri olan yerel yoneticiler ve halkin temsilcileri vasitasiyla sinirli da olsa yo-
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netime katildi. Bu durum, daha sonra Meclis-i Mebusan’m kurulmasi ve ta§ra hal- 
kimn temsilcilerinin bu meclis yali§malarma katilmalarma temel te§kil etmesi ayi- 
smdan onemlidir. Tanzimat doneminde bir yandan bu §ekilde halkm temsilcileri
nin simrli da olsa yonetime katilmasi ve diger yandan da ta§ramn idare, zaptiye, 
maliye, imar gibi hizmetlerinde onceki devirlere nispeten merkezile§tirmenin sag- 
lanmi§ olmasi, ilk baki§ta bir yeli§ki gibi goriilebilir. Ancak, merkezi hukiimet, ta§- 
ra temsilcilerini yonetimden di§layacak giiyte olmadigi iyin bu hizmetleri merkezi- 
le§tirirken, halkm temsilcilerini de sistemin iyine yekti.

Tanzimat donemi, uzmanla§mi§ sivil burokratlarm rol aldigi bir ta§ra te§kilatlan- 
masimn temellerinin atildigi bir donemdir. Ancak, bu reformlann, geni§ topraklara 
sahip iilkenin her yerinde etkili bir §ekilde uygulandigim iddia etmek guytiir. Ye- 
ti§mi§ eleman kitligi, sistemin en biiyuk zaafim olu§turur. Nitekim pek yok tiizuk 
ve kanunlar yikaran Tanzimatyilarm reformlari uygulayacak olan personel yeti§tir- 
me politikasmda ba§arili olduklari soylenemez. Reformlari uygulayacak insanlari 
yeti§tirme i§ine gey el attilar. Bunun di§mda reformlann ba§arili olmasi iyin gerek- 
li olan §u iki unsur da Tanzimatyilarda mevcut degildi: para ve zaman.

Tanzimat doneminin mali politikalan ba§anli olamadi. Oysa, reformlann ba§a- 
nsi maddi kaynaklann varligma bagliydi. Diger yandan devleti tehdit eden iy ve di§ 
sorunlar, yenilikyilere reformlari uygulayabilecekleri bir ortann saglamaktan uzak- 
ti. Bundan dolayi, Tanzimatyilar planli reform programlan yerine, fiili durumlann 
elverdigi olyiide pratik, kisa vadeli ve anlik reyeteleri andiran reformlari uygula- 
mak zorunda kaldilar.

www.devletarsivleri.gov.tr adresine girip idari yeniliklerle ilgili ar§iv kataloglarim ince- 
leyiniz.

Ta§ra te§kilatindaki yenilikler iyin bkz. Musa Cadirci, Tanzimat Doneminde Anadolu 
Kentleri’nin Sosyal ve Ekonomik Yapilart, Ankara 1991; ilber Ortayli, Tanzimat Dev- 
rinde Osmanlt Mahalli idareleri, Ankara 2000.
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Ozet

<3̂  Yenileflme doneminde Osmanlipadflahhk maka- 
1 mi olan mabeynin geliflimini agiklayabilme

Haremle selamligi birbirine baglayan sofayi nitele- 
yen mabeyn terimi, Osmanli sarayinda padi§ahm 
gunluk hayatmi geyirdigi ve devlet i§lerini yuruttu- 
gu yer iyin kullanilirdi. 17. yuzyildan itibaren daha 
once sarayin Birun kisminda yer alan sadaret gibi 
bazi birimlerin sarayin di§ina ta§mmasiyla birlikte 
sarayla Babiali arasinda irtibati saglamak uzere te- 
§ekkul etti. Ancak, mabeyn esas onemini 18. yuzyi- 
lin ikinci yarisinda, ozellikle I. Abdulhamid ve III. 
Selim donemlerinde kazandi. Padi§ah burayi hem 
devlet i§lerini gordugu hem de gunluk hayatmi de- 
vam ettirdigi bir mekan olarak kullanmi§tir. Ma
beyn, ba§ta olan padi§ahm iktidari talep etme ora- 
mna gore onem kazanmfl veya rutin yizgisini koru- 
mu§tur. Nitekim, II. Mahmud ve II. Abdulhamid 
donemlerinde mabeyn onem kazanmi§tir.

Osmanli merkez teflkilatiyla hukumet yapismda 
gergeklefltirilen yenilikleri ogrenip siralayabilme 
II. Mahmud, Osmanli merkez te§kilatim ve hu
kumet yapisini neredeyse tamamen degi§tirdi; 
Yeniyeri ocagini kaldirdiktan sonra, ozellikle 
1830’larm ba§mdan itibaren merkezdeki gele- 
neksel kurumlarm yerine yenilerini kurdu. Bu 
amayla Evkaf-i Humayun Nezareti’ni kurarak o 
zamana kadar daginik bir biyimde idare edilen 
vakiflari bir yati altmda topladi; yavu§ba§iligi Di- 
van-i Deavi Nezareti’ne, reisulkuttapligi Hariciye 
Nezareti’ne, sadaret kethudaligini Dahiliye Neza
reti’ne donu§turdu ve Maliye ve Ticaret Nezaret- 
lerini te§kil ile merkeziyetyi bir idari ve mali ya- 
pi olu§turmaya gayret etti. Sadaretin gorevlerini 
nezaretler arasinda bolu§turdugu iyin, her konu- 
da padi§ahm mutlak vekili olan sadrazamin guy- 
lu konumunu tarti§maya ayti ve sadrazamligi ba§- 
vekalete donu§turerek olu§turdugu yeni huku- 
metin ba§kam yapti. Ba§vekil, nazirlardan olu§an 
Meclis-i Vukela’nin, yani hukumetin ba§kam ve 
nezaretler arasmdaki koordinasyonu saglayan bir 
gorevli haline geldi. II. Mahmud’un olumu uzeri- 
ne, padi§ahm muhrunu Ba§vekil Mehmed Rauf 
Pa§a’dan alan Husrev Pa§a, kendisini sadrazam 
ilan ettirerek tekrar sadareti kurdu; ancak, huku- 
met yapisi buyuk bir degi§iklige ugramaksizm I. 
Me§rutiyet donemine kadar geli§erek devam etti.

Daniflma orgam olarak meclislerin burokraside 
kurulup yayginlafltinlmasini ogrenip agiklaya- 
bilme
Devletin kurulu§undan beri Osmanli burokrasi- 
sinde olaganustu durumlarda me§veret meclisleri 
toplanir ve boylece kritik kararlar geni§ bir muta- 
bakata dayandirilirdi. Me§veret meclisi daimi bir 
meclis degildi; yani, periyodik olarak toplanmaz- 
di. 18. yuzyilm ikinci yarisinda ya§anan krizler 
sorumlulugu payla§ma ihtiyacini ortaya yikardigi 
iyin me§veret meclisi haftanin belirli gunlerinde 
toplanarak sorunlari ele almi§ ve bu olaganustu 
meclis olagan hale gelmi§ti. II. Mahmud, daha 
sonra me§veret meclisi gelenegi uzerine Dar-i §u- 
ra-yi Askeri, Dar-i §ura-yi Babiali ve Meclis-i Vala 
isimli daimi meclisleri olu§turdu. Ancak, meclis 
gelenegi zayif oldugu iyin ilk donemlerde meclis 
muzakerelerinde alt rutbedeki uyeler ust rutbeli- 
lerin yanmda du§uncelerini rahat ifade edeme- 
mi§ti. Tanzimat’tan sonra muhassilliklarin kurul- 
masi uzerine muhassillara yardimci olmak uzere 
olu§turulan meclislerle bu uygulama ta§raya da 
yaygmla§tirildi ve halkm kismen de olsa yoneti- 
me katilmasi saglandi. Boylece, merkez ve ta§ra- 
daki meclis yapilari guylenerek ulkenin demok- 
ratik birikimine onemli katkilar yapti.

<ĵ  Cumhuriyet Turkiyesi’ne intikal eden temel ku-
A M A C

4 rumlann Osmanli donemiyle iliflkisini degerlen-
direbilme
Dikkatle bakildigmda, Turkiye Cumhuriyeti’nin 
gerek merkez ve gerekse ta§rada mevcut pek yok 
biriminin temellerinin bu donemde atilmi§ oldu
gu gorulur. Nitekim, merkez te§kilatmda Ba§ba- 
kanlik (Baflvekalet/sadrazamlik), iyiflleri (Dahili
ye Nezareti), Di§i§leri (Hariciye Nezareti), Maliye 
(Maliye Nezareti), Adalet (Adliye Nezareti), Tica
ret, Milli Egitim (Maarif Nezareti) gibi bakanlik- 
larla hukumet (Meclis-i Vukela), Dam§tay (fiura- 
yi Devlet) ve Sayfltay (Divan-i Muhasebat); ta§ra 
te§kilatmda ise, belde (nahiye), ilye (kaza), il (v i
layet) ve belediyeler hep bu donemde kurulan ve 
Cumhuriyet’e intikal eden muesseselerdir.
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Kendimizi Sinayalim
1. Telhislerin silahtar araciligiyla padi§aha sunulmasi 
hangi padi§ahin doneminde geryekle§ti?

a. III. Ahmed
b. II. Mahmud
c. II. Mustafa
d. III. Selim
e. IV. Mustafa

2. Mabeyn ba§kitabetinin kurulu§ tarihi a§agidakilerden 
hangisidir?

a. 1808
b. 1821
c. 1831
d. 1839
e. 1876

3. A§agidaki meclislerden hangisi Osmanli hukumetini 
temsil eder?

a. Meclis-i Vukela
b. Meclis-i Umumi
c. Meclis-i Tanzimat
d. Meclis-i Vala-yi Ahkam-i Adliyye
e. Meclis-i Maliyye

4. A§agidakilerden hangisi, Sadaretin ba§vekalete do- 
nu§turulmesinin sonuylarindan biridir?

a. Ba§vekilin yetkilerinin artmasi
b. Ba§vekilin onem kazanmasi
c. Ba§vekilin mustakil bir memuriyet olarak gore- 

vini surdurmesi
d. Ba§vekilligin nazirlardan uygun olan birine ek 

gorev olarak verilmesi
e. Padi§ahin altin muhrunun ba§vekilden alinmasi

5. Hazine-i Evrak denilen ar§iv hangi devlet adaminin 
yabalariyla kurulmu§tur?

a. Mustafa Re§id Pa§a
b. All Pa§a
c. Fuad Pa§a
d. Mahmud Nedim Pa§a
e. Riza Pa§a

6. II. Mahmud’un Evkaf-i Humayun Nezareti’ni kur- 
mak amaci a§agidakilerden hangisidir?

a. Haremeyn-i §erifeyn vakiflarini duzene koymak
b. Vakiflari bir yati altinda toplayip denetlemek
c. Vakif gelirlerini arttirmak
d. Vakiflari kaderlerine terketmek
e. Vakiflari adem-i merkeziyetyi bir yapiya kavu§- 

turmak

7. Reisulkuttaplik ortadan kaldirilinca eski Divan Ka- 
lemleri a§agidaki nezaretlerden hangisine baglanmi§tir?

a. Maliye Nezareti
b. Dahiliye Nezareti
c. Evkaf-i Humayun Nezareti
d. Hariciye Nezareti
e. Divan-i Deavi Nezareti

8. 1840’ta iltizamin kaldirilmasindan sonra ta§raya gon- 
derilen mali yetkililere verilen isim a§agidakilerden han- 
gisidir?

a. Muhtar
b. Tahsildar
c. Multezim
d. Kaza muduru
e. Muhassil-i Emval

9. Ilk Maarif-i Umumiyye Naziri kimdir?
a. Kemal Pa§a
b. Abdurrahman Sami Pa§a
c. Ahmed Cevdet Pa§a
d. Munif Pa§a
e. Midhat Pa§a

10. Tanzimat doneminin en onemli reform meclisi a§a- 
gidakilerden hangisidir?

a. Meclis-i Vukela
b. Meclis-i Maarif-i Umumiyye
c. Dar-i §ura-yi Babiali
d. §ura-yi Devlet
e. Meclis-i Vala-yi Ahkam-i Adliyye
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Okuma Pargas>
“Husrev Pa§a’mn Mahmud’un olumunu muteakip sad- 
razamligi mutlak olarak ele gepirmesi; sadece II. Mah
mud’un “ba§vekil” denemesini sona erdirmekle kalma- 
di, ayrica sadrazamin “vekalet-i mutlaka”si geleneksel 
kavramini tam olarak geri getirdi. Talihsiz Abdulme- 
cid’in kendisini Husrev’e ferman verir buldugu durum 
gerpegi apik olarak gosteriyordu, atamanin arkasindaki 
te§ebbusun tasviri §u gerpegin altini piziyordu. “Kendi 
irademle seni tam bir hareket serbestligi ile birlikte ip 
iflleri, di§ iflleri, mali veya askeri i§lerin hepsini te§mil 
eden mubeccel bir makam olan sadrazamlik ile ali ve 
mutlak vekalete septim ve atadim”.
Husrev’in sadrazamlik makamini ele gepirdigi keyfi me- 
todlar Tanzimatpilara agir bir darbe indiriyor ve bu bir 
skandal olarak goruluyordu; onun memuriyet kavrami 
ise oyle degildi. §imdi anla§ilabilir olan nedenlerle hip 
olmazsa bazi muteakip olaylardaki resmi fermanlar bu 
makami Husrev’e yoneltilenlerden pok daha tumturakli 
§ekillerde tarif ederek me§gul oldular.
1856 Islahat Fermani’nin giri§inde, Fransizca tercume- 
sinden hukme vardigimiz kadariyla Ali Pa§a’ya “Halife- 
mizin Sarayinin payelerini dagitan zat-i alileri siz” ve pa- 
di§ahm “ikinci §ahsiyeti” olarak hitap ediliyordu. Tanzi- 
matpilar da sadrazamligi tam bu seviyede muhafaza et- 
mek ipin gunden gune prensibiyle surekli bir ihtiyat ipi- 
ne girdiler. Mesela Ali Pa§a, padi§ahin sadece bakanlik- 
la ilgili atamalarda degil, katiplerin ve saraydaki diger 
hizmetpilerin atanmasinda da kendisine dani§masi ipin 
israr etmekle dikkat pekiyordu. Ali, nazirlarinin saray ile 
olan baglantilarini sadece kendisi yoluyla kurmalari uze- 
rinde de ayni derecede israrliydi. Olumunde Ali Pa§a’nin 
“devletin her kismi uzerinde diger bakanlari onemsizlik 
seviyesine indirmek derecesinde bir kontrol yuruttugu 
ve ku§kusuz dairelerinin gerekli gayret iperisinde idare 
edilmesi ipin kapinilmaz olan hareket bagimsizligina en
gel oldugu soyleniyordu. Bu kaliplar ancak Ali Pa§a’nin 
olumunden sonra degi§meye ba§ladi.”

Kendimizi S>nayal>m Yan>t Anahtar>
1. c Yanitiniz yanli§ ise “Saltanat Makami Olarak Ma- 

beynin Geli§imi” bolumunu tekrar okuyunuz.
2. c Yanitiniz yanli§ ise “Saltanat Makami Olarak Ma- 

beynin Geli§imi” bolumunu tekrar okuyunuz.
3. a Yanitiniz yanli§ ise “Nezaretlerin Kurulmasi ve 

Yeni Hukumet Sistemi” bolumunu tekrar oku-
yunuz.

4. d Yanitiniz yanli§ ise “Sadaretin Gepirdigi Degi- 
§im” bolumunu tekrar okuyunuz.

5. a Yanitiniz yanli§ ise “Sadaretin Gepirdigi Degi- 
§im” bolumunu tekrar okuyunuz.

6. b Yanitiniz yanli§ ise “Evkaf-i Humayun Nezareti” 
bolumunu tekrar okuyunuz.

7. d Yanitiniz yanli§ ise “Hariciye Nezareti” bolumu- 
nu tekrar okuyunuz.

8. e Yanitiniz yanli§ ise “Maliye Nezareti” bolumunu 
tekrar okuyunuz.

9. b Yanitiniz yanli§ ise “Maarif-i Umumiyye Nezare- 
ti” bolumunu tekrar okuyunuz.

10. e Yanitiniz yanli§ ise “Meclis-i Vala-yi Ahkam-i 
Adliyye” bolumunu tekrar okuyunuz.

Kaynak: Carter V. Findley, Osmanli Devletinde Burok- 
ratik Reform, Babiali (1789-1922), Istanbul 1994, s. 
143-144.
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Sira Sizde Yanit Anahtar>
Sira Sizde 1
II. Mahmud, sadrazamm yetkilerinin bir kismini kurdu- 
gu nezaretler arasinda payla§tirdigi iyin yuzyillardan be- 
ri ustun yetkilerle donatilmi§ olan sadrazamligi ortadan 
kaldirarak yerine yeni olu§turdugu kabinenin ba§i ol- 
mak uzere Mehmed Rauf Pa§a’yi ba§vekil olarak atadi.

Sira Sizde 2
Hariciye Nezareti, Meclis-i Vala ile birlikte Tanzimat re- 
formlarinin hem belirleyicisi hem de denetleyicisi oldu. 
Devletin gelecegi ayisindan Avrupa ile iliflkiler yok 
onem kazandigi iyin bu ili§kileri saglayacak dil ve dip- 
lomasi bilen burokratlarin yogunla§tigi bir kurum olan 
Hariciye Nezareti on plana yikti. Bu diplomatlar Avru- 
pa’da gordukleri yenilikleri ulkelerinde de uygulamaya 
yali§tilar.

Sira Sizde 3
II. Mahmud, sava§larm ve iy sorunlarin hazineye yukle- 
digi buyuk maliyetle toprak kayiplarinin hazinenin den- 
gesini bozdugunu gordu ve paradaki degerli maden 
miktarini azaltarak hazineye gelir saglamaya yali§ti. Gi- 
derlerin yogalip gelirlerin azaldigi boyle bir ortamda 
devletin maliyesi birbirinden bagimsiz hazineler tarafin- 
dan yonetiliyordu. Padi§ah, mali imkanlarin iyice daral- 
digi bu donemde Maliye Nezareti’ni kurarak yoklu ha- 
zine sistemine son vermi§; gelir ve giderlerin tek elden 
idaresini saglami§tir.

Sira Sizde 4
§ura-yi Devlet’le Divan-i Ahkam-i Adliyye’nin kurulu§ 
amaci, yasama ve yargi erklerini birbirinden ayirmakti.

Yararlan>lan Kaynaklar
Akyildiz, Ali, Osmanli Burokrasisi ve Modernleflme, Is
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Sancaklarda Meclislerin Kurulmasi (1840-1864)”, 
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i

Amaglar>m>z
Bu uniteyi tamamladiktan sonra;
Osmanli ilmiye te§kilatmdaki yenile§meyi ayiklayabilecek,
Osmanli kadilik ve naiplik sistemindeki duzenlemeleri ayiklayabilecek, 
Osmanli’da yeni tarz egitim veren askeri, mesleki ve ozel statulu mektepler- 
le Darulfunun’un ayilma surecini ozetleyebilecek,
Osmanli gayrimuslim cemaatleriyle yabancilarin aytigi okullari ayiklayabile- 
ceksiniz.

Anahtar Kavramlar
• Egitim
• Yenile§me
• Ilmiye
• Sibyan Mektebi

Medrese
Mektep
Darulfunun



Egitim ve Ilmiye 
Te§kilat>nda Yap>lan 

Duzenlemeler

iLMiYE TEfiKiLATINDA YENiLEfiME
Osmanli Devleti’nin geleneksel idari duzeni, seyfiye, ilmiye ve kalemiye olmak 
uzere uy kisimdi. II. Mahmud devrinde bu alanlar yeniden duzenlendi. fieyhulis- 
lam ilmiye te§kilatmin ba§i olarak §er’i i§lerden sorumluydu. Geleneksel sistemde 
Osmanli sibyan mektepleriyle medreselerin finansmanmi zengin ve hayirseverlerin 
kurdugu vakiflar saglar; Ders Vekili, §eyhulislama bagli olarak bu geleneksel egi
tim kurumlarmi idare ederdi. 16. yuzyila kadar medrese mezunlari egitim ve bu- 
rokrasinin her kademesinde gorev yapti. Dev§irme sistemiyle beraber ku l taifesini 
egitmekle gorevli olan Enderun Mektebi devlet adami yeti§tiren diger bir merkez 
oldu.

Geleneksel Osmanli burokrasisi usta yirak ili§kisiyle insan yeti§tirirdi. Bunun 
yayginligi ve etkinligi dikkate almdigmda Babiali kalemleri de birer okul olarak 
degerlendirilebilir. Divan-i Humayun, Babiali, Bab-i Fetva ve Bab-i Askeri gibi dev
let dairelerinde kidemli memurlar yenilere hocalik yapardi. Buralardaki bilgi biri- 
kimi ve gelenek usta yirak iliflkisiyle yeni nesillere aktarilirdi. Benzer bir durum ust 
duzey idarecilerle zenginlerin konaklari iyin de geyerliydi. Donemin edip, alim ve 
sanatkarlarinin toplandigi bu konaklar birer mektep vazifesi gorurdu.

fieyhulislamin 
medreselerin 
idaresinden 
sorumlu olan ders 
vekilini kabulu ve 
bu kabulda 
bulunan Veka’yt 
katibi ile 
bagguhadari.

Kaynak: Max
Fruchtermann
Kartpostallan,
Istanbul 2000, III, 
782.

V
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19. yuzyilda medreselerin durumu fazla degi§medi. Sibyan mektepleri duzenle- 
nerek yeni tarz okullarin ilk kademesi olarak egitim sistemindeki yerini aldi. Ayri- 
ca, kadi yeti§tirmek uzere yeni bir kadi mektebi (M ekteb-i N uvvab) ayildi. Boylece 
geleneksel egitim sisteminde mevcut duzen muhafaza edilmekle beraber bazi ye- 
nilikler de yapilmi§ oldu. Degi§en ihtiyaylara cevap vermek uzere medreselerin di- 
§mda yeni usulde egitim veren bazi mektepler ayildi ve 1857’de kurulan Maarif Ne- 
zareti’ne baglandi. Boylece, egitim i§leri yava§ yava§ §eyhulislamligm yonetimin- 
den yikarak hukumetin kontrolune girmeye ve sekuler bir mahiyet kazanmaya 
ba§ladi.

Ilmiye ve Ilmiye Ricali: Ilmiye terimi, fetva muessesesinde, kaza muftusun- 
den §eyhulislama; orduda, alay imamindan alay muftusune; sarayda, hekimba§ilik- 
tan, muneccimba§i, padi§ah imamligi ve hocaligina; egitim sisteminde, talebeden 
muderrise; yargida, nahiye naibinden kaza kadisi, mevleviyet kadilari ve kadias- 
kerlere kadar geni§ bir yelpazeyi ifade ederdi. Bunlardan ilmiye ricali de denilen 
ust duzey ulema, Anadolu ve Rumeli kadiaskerleri ile payelileri, Istanbul kadilari 
ile payelileri ve Haremeyn payelilerinden olu§urdu. Herhangi bir memuriyetin rut- 
be olarak verilmesine paye, bizzat bu goreve atanmaya ise m an sib  denirdi. Ilmiye 
smifmda kadilar ve muderrisler once paye alir, ardindan da o payenin kar§iligi 
olan memuriyete atanirdi. Bu atamalarda kural, ayni payedekilerden (rutbe) paye- 
yi once alanin (kidemli) atanmasiydi. Ilmiye smifinm en seykinleri olan ilmiye ri- 
calinin sayisi Tanzimat’tan once 60 ki§iyken, Tanzimat’tan sonra yakla§ik olarak 40 
ki§i civarindaydi. Bunlar vazifeli veya vazifesiz olsun ba§kentte bekletilir; ta§raya 
gonderilmezlerdi. Ilmiye ricali, onceki donemlerde Divan-i Humayun’a; III. Selim 
ve II. Mahmud donemlerinde de me§veret ve mukaleme meclislerine katilir; Ana
dolu ve Rumeli kadiaskerliklerinin yaninda, diger ilmiye ve mulkiye birimlerinde 
onemli gorevler ustlenirlerdi. Kariyerlerinin zirvesi ise §eyhulislamlikti.

II. Murad devrine kadar resmi bir huviyetleri olmaksizin fetva vazifesini icra 
eden alimler bu devirden itibaren resmen “mufti” veya “§eyhulislam” unvanini al- 
dilar. Istanbul’da gorev yapan merkez muftusu (Istanbul muftusu), yani §eyhulis- 
lamlar, yapilan i§lerin Islam hukukuna uygun olup olmadigi konusunda fetva ve- 
rirlerdi. 16. yuzyilin ilk yarisinda bu gorevlerine, Bayezid Medresesi muderrisligi ile 
Sultan Bayezid vakiflari nazirligi; yuzyilin son yeyreginde de kadiaskerlerin, yuk- 
sek rutbeli muderrislerin, m evali denilen buyuk kadilarin, m egayih denilen tarikat 
§eyhlerinin atama ve gorevden alma arzlarinin yazilmasiyla muamelelerinin yuru- 
tulmesi vazifeleri de eklendi. Ayrica Yavuz Sultan Selim devrinde gorev yapan §ey- 
hulislam Zenbilli Ali Cemali Efendi, daha sonra bu gorevi ustlenen Ibn-i Kemal 
(Kemalpa§azade) ve Ebussuud Efendi gibi buyuk alimler §eyhulislamligm nufuzu- 
nu daha da artirdilar. Bir yandan §eyhulislamlik bu §ekilde idari bir muessese ola
rak gittikye geli§irken, diger yandan Islam hukukunu yorumlama yetkisi dolayisiy- 
la devletin tum onemli kararlarinda rey sahibi olan §eyhulislam da resmi toren ve 
merasimlerde sadrazamla e§it seviyede tutulur oldu.

§eyhulislamliga Sabit Bir Mekan Tahsisi: Osmanli Devleti’nde devlet adam- 
larinin konaklarinin ayni zamanda resmi devlet dairesi olmasi uygulamasindan sa
bit devlet dairesine geyi§ a§amali bir surecin sonucunda oldu. 17. yuzyilin ba§la- 
rinda Suleymaniye’de Yeniyeri Agasinin resmi makami olan Aga Kapisi in§a ve 
yuzyilin ikinci yarisinda da sadrazamlara sabit bir daire tahsis edildi. §eyhulislam- 
ligin belirli bir daireye kavu§masi ise nispeten daha gey bir tarihte oldu. 15 Hazi- 
ran 1826’da Yeniyeri Ocagi’nin kaldirilmasi uzerine yerine Asakir-i Mansure-i Mu- 
hammediyye ordusu kuruldu. Ocagin merkezi olan Aga Kapisi yeni orduya mer
kez yapilarak Serasker Kapisi adini aldi.
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Aga Kapisi’mn 
yerine infla edilen 
fieyhulisldmm 
haremlik ve 
selamlik daireleri, 
Anadolu 
Kadiaskerligi, 
Rumeli 
Kadiaskerligi, 
Istanbul Kadiligi ve 
diger birimlerden 
oluflan ilmiye 
merkez teflkilati 
dairelerinin avlu 
tarafmdan 
gorunumu.

Kaynak: ilmiye 
Salnamesi, Istanbul 
1334, s.139.

Kisa bir sure sonra burasmm Fetvahane olarak isimlendirilerek §eyhulislamlik 
makami olmasma karar verildi. Ancak 2 Agustos 1826’da meydana gelen me§hur 
Hocapa§a Yangmmda Istanbul’un biryok mahallesi gibi Babiali’nin de zarar gor- 
mesi uzerine Fetvahane (Aga Kapisi) bir sure hukumet merkezi olarak kullanil- 
di. 22 Ekim 1827’de Babiali’nin kendi binasma ta§mmasi uzerine, yakla§ik bir yil- 
lik bir gecikmeyle §eyhulislam ve maiyeti Fetvahane’ye ta§mdi. Fetvahane de ko- 
naklarda oldugu gibi haremlik ve selamlik olmak uzere iki kisimdan olu§maktay- 
di. fieyhulislam, yazlari genellikle ailesiyle birlikte Bogaziyi’ndeki bir sahilhane- 
ye ta§mir; devlet i§lerini ise yaz ki§ Fetvahane’den idare ederdi. Sahilhanede de 
bazi toplanti ve goru§meler yapilmasina ragmen asil idare merkezi Fetvahane idi.

Dini i§lerin §eyhulislamlikta Toplanmasi: Osmanli Devleti’nde §er’i i§ler 
esasen yargi (k a z a )  ve fetva (ifta ) olarak iki kisimdi. Kaza i§leri en ustte Anadolu 
ve Rumeli kadiaskerleri ve fetva i§leri ise §eyhulislam tarafmdan temsil edilirdi. 
Anadolu ve Rumeli kadiaskerleri, ilmiye smifi hiyerar§isi iyinde §eyhulislamdan 
sonra ikinci sirada olup devletin merkez te§kilati iyinde yer alirlar; diger ust duzey 
ilmiye mensuplariyla §eyhulislamlar gibi, resmi iflleri kendi konaklarmda surdurur- 
lerdi. Dolayisiyla ilmiye merkez daireleri ayri ayri yerlerde oldugundan dolayi i§ 
sahipleri zor durumda kalirdi.

1827 yilmdan sonra Fetvahane’de sadece §eyhulislam, fetva emini ve maiyet 
memurlari vardi. Rumeli ve Anadolu kadiaskerleri ile Istanbul kadisi, gorevlerini 
kendi konaklarmda surdurmekte ve dolayisiyla her gorev degi§iminde bu mahke- 
melerin yerleri de degi§mekteydi. 1836’da Anadolu ve Rumeli Kadiaskerligi ile Is
tanbul Kadiligi Fetvahane’ye ta§mdi; boylece ba§lica §er’i daireler bir yati altmda 
toplanmi§ oldu. 1838 yilma kadar alt mahkemelerin gordugu davalar Arz Oda- 
si’nda toplanan ve hu zu r m u rafaasi (temyiz) denilen mahkemede tekrar ele almir; 
veziriazam nezaretinde toplanan Ikindi Divani’nda veya kadiaskerlerin katilimiyla 
Cuma Divani’nda ya da Istanbul, Galata, Eyup ve Uskudar kadilarinm katilimiyla 
£ar§amba Divani’nda gorulurdu. 30 Mart 1838 tarihinde §er’i davalarm asil yetkili- 
sinin §eyhulislam oldugu du§uncesinden hareketle Arz Odasi Murafaasmm Fetva
hane’ye nakli kararla§tirildi. Boylece ilmiye hemen hemen tum birimleriyle yetki
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ve sorumluluk alani geni§leyen §eyhulislamm denetimi altma girdi ve vakiflarin 
idaresi hariy yargi ve fetva gibi tum §er’i i§lerin naziri §eyhulislam oldu.

Yeni Meclislerin ve idari Birimlerin Kurulmasi: 19. yuzyilm ikinci yarism- 
da ilmiye te§kilatmda yeni birimler ve meclisler olufluruldu. Kadiaskerlerin gorev- 
lerinde revizyona gidilerek miras, yargi ve kadi atamasiyla ilgili yetkilerinin bir kis- 
mi yeni kurulan meclislere aktarildi. Oyle ki miras taksimi sirasinda yetim parala- 
rinin i§letilme yetkisi 1851 yilinda §eyhulislamlikta kurulan Emval-i Eytam Nezare- 
ti’ne verildi; bu duzenleme 1854 yilinda Istanbul ve B ilad -i Selase denilen Galata,

Uskudar ve Eyup Kadiliklarini da iyine 
alacak §ekilde geni§letildi. 1866 yilinda 
ta§rada emval-i eytam mudurlukleri ve 
sandiklari kurularak yetimlerinin malla- 
rinin muhafaza ve i§letilmesi tum ulkede 
bu yeni birimler vasitasiyla yurutulmeye 
ba§landi. 1874’te de yetim mallarini mu
hafaza ve i§letmek uzere §eyhulislamm 
nezaretinde Meclis-i Idare-i Emval-i Ey
tam kuruldu. Yine kadiaskerlerin yurut- 
tugu kaza kadilarinin seyimi ve muame- 
leleri 1855 yilinda §eyhulislamlikta kuru
lan Meclis-i Intihab-i Hukkam’a; ayrica 
oteden beri yuruttukleri huzur murafaasi 
(temyiz) yetkilerinde davanin ilk tetkik- 
lerinin yapilmasi iflleri de 1861 yilinda 
§eyhulislamlik bunyesinde olu§turulan 
Meclis-i Tedkikat-i fier’iyye’ye aktarildi.

1855’te yine §eyhulislamliga bagli ola- 
rak kadi ve naip yeti§tirmek amaciyla 
Mekteb-i Nuvvab adli bir mektep/medre- 
se ayildi. Tekkeler de burokraside geli- 
§en merkeziyetyi siyasete uygun olarak 
yeni duzenlemelere tabi tutularak 
1866’da §eyhlerin tayinleriyle dervi§lerin 
arasinda meydana gelen davalarin gorul- 
dugu Meclis-i Me§ayih kuruldu. Bu arada 
1846 tarihli asker alim ve muafiyetlerinin 
de belirlendigi duzenlemeden sonra 
medrese talebelerinin askerlik i§lerini yu- 
rutmek uzere §eyhulislamlik bunyesinde 
Meclis-i Imtihan-i Kur’a olu§turuldu.

Bu sureyte Istanbul, Galata, Uskudar ve Eyup kadiliklannin idari ve beledi yet- 
kileri de yeniden belirlendi. Bu kadiliklarin devrettigi yetkilerden en onemlileri ida- 
relerindeki vakif nezaretleriyle belediyeye dair gorevleriydi. 1831 yilinda yapilan bir 
duzenlemeyle Istanbul Kadiligi nezaretindeki vakiflarin idaresi Evkaf-i Humayun 
Nezareti’ne aktarildi; ayrica oteden beri kadilarin gorevleri arasinda bulunan halkin 
zaruri ihtiyaylarindan olan e§yalarm fiyatinin belirlenmesi ve sokaklarin temizligi gi
bi bazi beledi hizmetlerin yurutulmesi gorevleri de 1855’te kurulan §ehremaneti’ne 
devredildi. Boylece Anadolu ve Rumeli kadiaskerliklerinde oldugu gibi Istanbul, 
Eyup, Galata ve Uskudar kadiliklarinin geleneksel yapilari da islah edildi.
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Bir yandan §eyhulislamlik merkez 
te§kilatmda ihtisas birimleri olu§turu- 
lurken diger yandan da §er’i i§ler ve da- 
irelerle birlikte ilmiyeye ait burokratik 
i§ler §eyhulislam nezaretinde toplandi. 
fieyhulislam §er’i i§lerin temsilcisi sifa- 
tiyla ve sadrazamla e§it seviyede Mec- 
lis-i Vukela, yani hukumetin uyesi ol- 
du. Sonuy olarak bu donemde §eyhu- 
lislamm yetki ve sorumluluk alani ge- 
ni§ledi ve ilmiye te§kilati ilk kez butun 
birimleriyle hiyerar§ik olarak §eyhulis- 
lamin ba§mda bulundugu bir yapiya ka- 
vu§tu. Vakiflarm idaresi hariy, §er’i yar- 
gi (k a z a )  ve fetva iflleri §eyhulislama 
baglandi. Dolayisiyla 19. yuzyilda §ey- 
hulislam sadece ihtiyay duyulan konu- 
larda fetva veren bir onay mercii degil, 
fetva verme vazifesine ve yargida tem- 
yiz yetkisine de nezaret eden geni§ bir 
te§kilatm sorumlusu konumuna geldi. 
§eyhulislam, bu itibarla idari ve siyasi 
kimligiyle Osmanli merkez burokrasi- 
sinin vazgeyilemez temel unsurlarmdan 
biriydi.

Kadiasker

Kaynak: Fenerci Mehmed, Osmanli Kiyafetleri-Fenerci 
Mehmed Albumu, Istanbul 1986, Tablo 9.

Osmanli merkez te§kilatinda nezaretler (bakanliklar) kurulurken Seyhiilislamlik te§kila- 
ti kendi haline mi terk edildi?

Kad>l>k ve Naipligin Yeniden Duzenlenmesi
Osmanli Devleti’nde geleneksel egitim kurumlarimn ba§mda mektep ve medrese- 
ler gelirdi. Mekteplerin tek merkezden hazirianan ortak bir ders programlari yok- 
tu; ancak genelde ogretimin temelini Kur’an okumayi ogrenme te§kil eder ve bu- 
nun yamnda Osmanli Tiirkyesi iyin gerekli olan temel dilbilgisi (sarf, n ah iv) de 
ogretilirdi. Sibyan mekteplerinde egitimini tamamlayanlardan okumak isteyenler 
medreselere kaydolurdu. Fatih’in yaptirdigi Musila-i Sahn Medreseleri (Tetim m e) 
orta dereceli iken, Sahn-i Seman Medreseleri (M edaris-i Sem aniyye) yiiksek egitim 
kurumlan idi. Bu medreselerde egitime ba§lanmasiyla beraber medreseler hiyerar- 
§ik olarak be§ dereceye ayrildi. Kanuni Sultan Suleyman da dort Stileymaniye Med- 
resesi, bir Daruttip ve Darii§§ifa ile bir de Darulhadis Medresesi yaptirdi. Yapilan 
yeni bir diizenlemeyle medreseler kiiyukten buyiige dogru 12 dereceye ayrildi. Bu 
durum imparatorlugu sonuna kadar devam etti. Medrese mezunlan, en alt derece- 
deki medreselerde muderris veya kaza kadisi olurdu. Aynca bir kisnn mulkiye ve 
askeriyede de ye§itli gorevler alabilirdi.
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Geleneksel egitim sisteminin ilk kademesi olan sibyan mektepleri II. Mahmud ve 
devam eden donemde yeniden duzenlendi; sistemin ikinci kademesi olan medrese 
egitimi ise eskisi gibi devam etti. Ancak a§agida gorulecegi gibi, esas olarak yargi 
hizmetine bakan kadilar hakkmda yeni duzenlemeler yapildi. Ayrica naiplerin tayin, 
terfi ve imtihanlarmi yurutmek uzere bir meclis ile bizzat devletin finanse ettigi ve 
yeni tarzda daha kalifiye naip yetiflirmek uzere bir mektep/medrese ayildi.

Meclis-i intihab-i Hukkam-i fier’iy-

Kadi

ye’nin Kurulmasi: Geleneksel duzende 
kadilann atanma ve yukseltilme i§lemleri, 
kadiaskerlerin maiyetindeki memurlarca 
yurutulurdu. Ancak zaman zaman bazi ak- 
saklik ve usulsuzlukler olur ve bunlar fer- 
manlar yayimlanarak giderilmeye yalflilir- 
di. 1838 yilinda yayinlanan Tarik-i Ilm iy- 
yeye D air C eza K an u n am esi ile kadilik 
mesleginde bulunanlarla bu meslege gire- 
ceklerin smavla belirlenmesi hukme bag- 
landi. Ancak uy ay gibi kisa bir sure sonra 
bunun uygulanamayacagi anla§ilarak Ce
z a  K anunnam esine Zeyl adiyla ikinci bir 
duzenleme yapilarak sadece kadilik mes- 
legine yeni gireceklerin imtihan edilmesi 
kararla§tmldi. Bu iki duzenleme de isteni- 
len neticeleri vermeyince 5 Nisan 1855’te 
kadilik sistemine yeni bir §ekil verecek uy 
temel duzenleme yapildi. Bunlardan ilki 
mahkemelerdeki i§leyi§e, ikincisi naiplik 
statusunde olan kazalarla naiplerin yeni- 
den siniflandirilmasina, uyuncusu de na- 
iplerin tayin ve terfilerine dairdi.

Bu son duzenlemeyle, oteden beri 
kullanilan “kadi” terimi yerine hangi rut- 
beden olursa olsun tum §er’i hakimler 
“naip” olarak adlandirildi. Naipler bilgi 
ve kabiliyetlerine gore be§ smifa ayrildi. 
Kadilik mesleginde kullanilan rutbeler iti- 
bari bir anlam kazandi. Eski sistemde bil-
gi ve dirayetleri bilinen ust duzey vilayet 
kadilari (m evleviyet) ile buyuk muderris- 
ler (k ibar-i m uderrisin) birinci; bunlarm 
bir derece altmda bulunan “devriye mev- 

leviyeti” ve buna denk muderrisler ile bil- 
gi ve dirayetleri bilinen “e§raf-i kudat” denen kaza kadilarinin en ust derecesinde- 
ki “sitte kadilari” ikinci smif kabul edildi. Bunlarm di§mdakiler yapilacak smavla or- 
taya yikan bilgi ve liyakatlerine gore uyuncu, dorduncu ve yine imtihanla naiplik 
meslegine yeni girenler de be§inci smif olarak belirlendi. Ayni §ekilde niyabet mer- 
kezleri de be§ smifa ayrildi. Merkeze yakm belde ve kaza naiplerinin gorev suresi 
18, uzak olanlarm ise 24 ay olacak ve kanun di§i hareketi gorulenler azledilerek ce- 
zalandirilacakti. Bu esaslari uygulamak uzere de kadiaskerliklerden bagimsiz ola
rak §eyhulislamlikta Meclis-i Intihab-i Hukkam isimli bir birim olu§turuldu.

Kayntik: Grevurlerle Turkiye, (Haz. Mustafa Sevim), Ankara 
1997, ciltIII, s.264.
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5 Nisan 1855 tarihli duzenlemede belirlenen esaslar dogrultusunda vazifelerini 
yuruten bu meclis, naiplerin seyimini yapar ve verilen kararlarm icrasmi §eyhulis- 
lamm denetiminde yuruturdu. 6 Aralik 1873 tarihinde §eyhulislamligm diger birim- 
lerinde oldugu gibi meclisin vazifeleri de yeniden tanimlandi. Buna gore meclis, 
kadi okulu olan Muallimhane-i Nuvvab’m giri§ ve smif geyme; naiplik meslegine 
girecek okul mezunlariyla “mesbukm” denilen eski naiplerle medrese mezunu mu- 
lazimlerin imtihanlarmi da yapacakti. 15 Eylul 1875 tarihinde mahkeme reislerinin 
yukarida ayiklandigi gibi belli bir sureligine (tevkit) degil, daimi olarak atanmasma 
karar verildi. Meclis, onceleri sadece naiplerin §er’i hukuka dair bilgi ve kabiliyet- 
leri sinardi; oysa, ta§radaki nizamiye mahkemelerinin reislikleri de naiplere havale 
edildigi iyin bunlarm yeni yasalari da bilmeleri lazimdi. Dolayisiyla seyilecek naip- 
lerde §er’i kurallarm yanmda, yeni kanunlari bilme §arti da aranir oldu.

Muallimhane-i Nuvvab’in (Mekteb-i Nuvvab) Ayilmasi: 1855 duzenleme- 
siyle naip olmak isteyenlerin oncelikle Istanbul’da §er’iye mahkemelerinde staj 
yapmasi kararla§tirilmi§ti. Bu staji ba§aranlar yapilacak smavda yeterli puan alma- 
lari durumunda naip atanacakti. Bu duzenlemeden yakla§ik uy ay sonra mahke- 
melerdeki katip sayismm fazla olmasi yuzunden uygulamadan beklenen netice el- 
de edilemedi. £unku stajyerlerin her birine ayda bir kere bile dava kayit sirasi gel- 
miyordu. Bunun uzerine 17 Agustos 1855’te naip olacaklara yeterli bilgi donanimi- 
ni kazandirabilmek amaciyla, Suleymaniye Camii yakmmda devlet memuru yeti§- 
tirmek uzere daha once kurulmu§ olan Mekteb-i Ulum-i Edebiyye, Muallimhane-i 
Nuvvab’a donugturuldu. Muallimhane’nin amaci kadilik meslegine girmek isteyen- 
lere Arapyayi, Islam hukukunun muamelat kismiyla miras hukukunu ve §er’i bel- 
ge duzenlemeyi ogretmekti.

Muallimhane-i Nuvvab’in smif geyme smavlari Meclis-i Intihab-i Hukkam’da ya- 
pilirdi. Her sene yirmi be§-otuz mezun veren okulun en onemli sorunu, ogrencile- 
rin aldiklari bilgilerin uygulamasma yonelik stajm olmamasiydi. §eyhulislam Hasan 
Fehmi Efendi’nin, Muallimhane ayildiktan yakla§ik on be§ yil sonra bu sorunu yoz- 
mek amaciyla mektep mezunlarinin Anadolu ve Rumeli Kadiaskerligi, Istanbul Ka- 
diligi ve Istanbul’daki §er’iye mahkemelerinde maa§li stajyer olarak gorev yapma- 
lari yonundeki onerisi 8 Ekim 1869 tarihinde onaylandi ve boylece, staj sorunu yo- 
zumlenmi§ oldu.

Ayni yil M ecelle denilen ilk Osmanli medeni kanununun birinci kitabi tamam- 
landi. Nizamiye mahkemeleri, Hanefi mezhebi esas alinarak hazirlanan Islam hu
kukunun “muamelat” kismina (M ecelle); §er’iye mahkemeleri ise, Islam hukuku
nun “munakahat” ve “ukubat”, yani, miras, nafaka, evlenme-bo§anma konularina 
bakmaya ba§ladi. Muallimhane mezunlari hem §er’iye hem de nizamiye mahke
melerinde gorev yaptiklari iyin mufredatta fikih derslerinin yanmda muslim ve 
gayrimuslim davalarmi gormede esas kabul edilen Islam hukukunun muamelat 
kismi, yani M ecelle ve diger bazi kanunlar da yer almaktaydi. 1873’te Muallimha
ne’nin giri§, smif geyme ve mezunlarinin kadilik meslegine giri§ smavlarmm §ek- 
li yeniden duzenlendi. 10 Aralik 1883’te Muallimhane-i Nuvvab ismi Mekteb-i 
Nuvvab olarak degifltirildi. Bu duzenlemenin getirdigi en onemli yenilik, ust du- 
zey ilmiye mensuplarmm yocuklarmm (zad eg an ) okula smavsiz kabul edilmele- 
ri kuralmm kaldirilmasiydi.



76 Osmanl i  Dev let i ’ nde Yer i l e§me Hareket ler i  ( 1703-1876)

Istanbul
Universitesi
Yazmalar
Kutuphanesi
olarak
kullamlmakta 
olan ve devrinde 
Kadi okulu olarak 
infla edilen 
Mekteb-i 
Nuvvab’m dig 
gorunumu.

Kaynak: Ilmiye 
salnamesi, 
Istanbul 1334. 
s.675

Goriildiigu gibi Tanzimat devrinde naip ve kadi yeti§tirmek amaciyla kurulan 
Muallimhane, uzun sure Osmanli medeni kanunu M ecelle'nin de kaynagi olan Fik- 
hm yegane teorik ve pratik egitiminin yapildigi bir mektep olarak hizmet verdi. Za- 
man iyinde “Muallimhane-i Kudat’’, “Mekteb-i Nuwab’’, “Mekteb-i Kudat’’ ve “Med- 
eresetu’l-Kudat’’ gibi farkli isimlerle amlan Muallimhane-i Niiwab’m ders program- 
lari yeni kanun dersleriyle zenginle§tirildi; boylece, hem geleneksel §er’i kurallar 
hem de modern hukuk konusunda bilgi sahibi olan naipler yeti§tirilmeye yali§ildi. 
Mektep mezunlan uzun yillar Osmanli §er’iye ve nizamiye mahkemelerinde gorev 
yaptilar.

K
K i T A P

SIRA S i Z D E M p 4  19. yuzyilda egitim reformu gerceklesti ri li rken geleneksel mektep medrese sistemi kendi 
"  haline mi terk edildi?

m  ilmiyede yapdan yenilikler hakkinda geni§ bilgi icin bkz. ilhami Yurdakul, Osmanli ilm i
ye Merkez Te§kilatmda Reform (1826-1876), ileti§im Yayinlari, Istanbul 2008.

YENi TARZ EGiTiM SiSTEMi VE AQILAN OKULLAR

Askeri Mektepler
Birinci iinitede izah edildigi gibi, Osmanli ordusuna miihendis ve teknik personel 
yeti§tirmek iyin 18. yiizyilin son yeyreginde once Miihendishane-i Bahri-i Hiima- 
yun, yakla§ik yirmi yil sonra da Miihendishane-i Berri-i Hiimayun adli yeni usulde 
egitim veren okullar ayildi. Bunlar II. Mahmud devrinden itibaren ayilan yeni okul- 
lara ornek olup zemin te§kil etti.

Mekteb-i Tibbiyye: Yeniyeri Ocagi’mn yerine kurulan Asakir-i Mansure-i Mu- 
hammediyye’nin hekim ve cerrah ihtiyacim kar§ilamaya yonelik olarak Hekimba§i 
Mustafa Behyet Efendi’nin yeni tarzda egitim verecek bir okulun kurulmasi oneri- 
si iizerine 14 Mart 1827’de §ehzadeba§i’nda bulunan Tulumbaciba§i Konagi’nda 
Tiphane-i Amire ayildi. Ogrenci sayisi yillara gore 80 ila 125 arasmda degi§en okul-
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da egitim dili Fransizca’ydi. 4 Mart 1831’de ordunun cerrah ihtiyacmm kar§ilanabil- 
mesi iyin Topkapi Sarayi’nda bir Cerrahhane ayildi. Bu yeni okulun egitim dili Tib- 
biye’nin aksine Turkye’ydi. Tanzimat’m ilanindan sonra Abdulhak Molla’nm oneri- 
siyle gayrimuslimlerin yocuklari da okula almdi.

1840’ta Mekteb-i Tibbiyye bunyesinde olu§turulan Meclis-i Umur-i Tibbiyye-i 
Mulkiyye’nin gorevi, hekim, cerrah ve eczaci gibi saglik personelini atama veya 
gorevden alma ve eczane ayma muamelelerini yurutmekti. Mekteb-i Tibbiyye za- 
manla halk sagligiyla da ilgilendi. Oteden beri bilenen ve uygulanan yiyek a§isi 
yaygmla§tirildi; hatta, istekli bazi ki§ilere dersler verilerek a§i memuru olarak ta§- 
rada gorevlendirildi. Mekteb-i Tibbiyye’de tip di§mda eczaci smiflari da vardi. 
1869’da be§inci smiftan ba§lamak uzere egitim dilinin Turkye olmasi kararla§tirildi. 
1871’de Harbiye Mektebi bunyesinde bulunan Veteriner smiflari da Tibbiye’ye 
baglandi.

1868’de Tibbiye bunyesinde Cemiyet-i Tibbiyye-i Osmaniyye kuruldu. Bu ce- 
miyetin yaptigi yalflmalar neticesinde sivillere yonelik saglik hizmetleri veren he- 
kimler yeti§tirmek uzere Mekteb-i Tibbiyye-i Mulkiyye adli yeni bir tip okulu ayil- 
di; okul, ilginin yuksek olmasi nedeniyle 1873’de Ahirkapi’da yaptirilan yeni bina- 
sma ta§mdi.

Musika-i Humayun: II. Mahmud, Yeniyeri Ocagi’ni kaldirdiktan sonra ocagi 
hatirlatan her i§areti silmeye gayret ettigi iyin Mehterhane ve mehter takimmi da 
kaldirdi. Asakir-i Mahsure-i Muhammediyye ile birlikte bir bando takiminin kurul- 
masi gundeme geldi. 25 Aralik 1831’de yeni ordu iyin bando takimi olu§turulmasi 
ve bu birime eleman yeti§tirmek uzere bir mektebin ayilmasi kararla§tirildi. Ende- 
run ile Babussaade agalari arasmdan muzige yetenegi olanlar seyilerek Italya’dan 
getirtilen besteci Guiseppe Donizetti’nin maiyetine verildi. Avrupa’dan getirtilen 
yeni yalgi aletleriyle Dolmabahye Sarayi’nm yerinde bulunan ko§klerden birinde 
40-50 civarmda bir ogrenci grubuyla egitime ba§layan Musika-i Humayun mekte- 
binde muzigin di§mda, Arapya, Farsya ve din dersleri de verilmekteydi. Daha son
ra kendisine pa§alik unvani verilen Donizetti, II. Mahmud adma M ahm udiye M ar- 
fli’m ve Sultan Abdulmecid devrinde de M ecidiye Mar§tm besteledi.

Mekteb-i Harbiyye: Ordunun subay ihtiyacmm kar§ilanmasi amaciyla Be§ik- 
ta§’taki Mayka Ki§lasi onarilarak 400 ogrenci kapasiteli derslikleri, kutuphanesi, ha- 
mamlari ve yemekhanesi olan bir okul binasma donugturuldu. Ayrica, Selimiye’de 
bulunan mektep bolukleri buraya nakledildi; mektep iyin gerekli olan aray gerey- 
ler ise Avrupa’dan getirtildi. Mekteb-i Harbiyye, butun hazirliklar tamamlandiktan 
sonra 1 Temmuz 1835’te II. Mahmud’un da katildigi buyuk bir torenle egitime ba§- 
ladi. Okulda dersler kitap geyme §eklinde olup birinci dersin kitabi tamamlanmca 
ikinci dersin kitabma ba§lanirdi. Teorik egitimin yaninda, pratik, yani piyade ve is- 
tihkam egitimleri de onemli oldugu iyin §i§li’de Harbiyeliler Tabyasi yaptirildi.

Harbiye Mektebi’nin ders programlari 1847, 1863 ve 1874 yillarmda yeniden 
duzenlendi. 1847’de Harbiye Mektebi’ne ogrenci hazirlamak amaciyla biri tamam- 
lama smifi olmak uzere toplam be§ smifli Mekteb-i Funun-i Idadi ayildi. 1875’te 
ta§rada da askeri idadi ve ru§tiyelerin ayilmasi kararla§tirildi. Ayni yil iyerisinde bu 
mekteplerin hoca ihtiyacini kar§ilamak uzere Harbiye Mektebi’nin iyinde Men§e-i 
Muallimin ismiyle bir ogretmen okulu ayildi.

ilk ve Orta Ogretim
Uyuncu unitede ayiklandigi uzere, egitim i§leri §eyhulislamligm ve dolayisiyla ule- 
manin kontrolunde oldugu iyin problem yikarmak istemeyen II. Mahmud ve Tan-
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zimatyilar mumkun mertebe bu konulara ili§memeye gayret ettiler. Ancak, reform- 
larm ba§arisi onlari uygulayacak insanlarin varligma bagli oldugu iyin Sultan Ab- 
dulmecid’in uyarisi uzerine 1845 yilmda kurulan geyici komisyon, ilk, orta ve yuk- 
sek egitim olmak uzere egitim i§lerini uy kategoride ele alip bir reform programi 
hazirladi. Geyici komisyonun gorevini tamamlamasindan sonra egitim i§leriyle il- 
gilenmek uzere Hariciye Nezareti’yle Meclis-i Vala’nm denetiminde Meclis-i Maa- 
rif-i Umumiyye’nin ve yakla§ik on bir yil sonra, 1857’de de Maarif-i Umumiyye Ne- 
zareti’nin kurulmasiyla birlikte egitim konusu §eyhulislamm denetiminden huku- 
metin kontrolune geyerek sekuler bir mahiyet kazanmaya ba§ladi. 1851’de, kurul- 
masi du§unulen Darulfunun’da okutulacak ders kitaplarmi hazirlamak, diger ulke- 
lerin egitim kurumlariyla fikir ali§veri§inde bulunmak ve kitaplar tercume etmek 
uzere Encumen-i Dani§ kuruldu. Uyelerinin bir kismi ayni zamanda Tanzimatyilar 
olan Encumen’e, Hammer, Bianchi ve Redhouse gibi Dogubilimciler de uyeydi.

Sibyan, Rufltiye ve idadilerin Ayilmasi: II. Mahmud, 1824’te bir emir yayim- 
layarak anne-babalari tarafindan okul yerine bir ustanm yanma yirak olarak veri- 
len ve bu yuzden temel bilgilerden yoksun kalan yocuklarm mekteplere gonderil- 
mesini istedi. Boylece istanbul’da ilkogretim zorunlu hale getirildiyse de, bu emir 
uygulanamadi. 1838’de de benzer bir duzenleme yapildi; ancak padi§ahm vefati 
gibi bazi nedenlerden dolayi bu giri§im de ba§arisiz oldu. 1839’da, II. Mahmud do- 
neminde devlet memuru yeti§tirmek amaciyla Sultanahmet Camii’nde Mekteb-i 
Maarif-i Adliyye ve Suleymaniye’de de Mekteb-i Ulum-i Edebiyye adiyla orta ogre- 
tim seviyesinde egitim veren iki okul ayildi. 1848’de dort ru§tiye ayilarak yeni mek- 
teplerin sayisi artmaya ve ta§ranm ba§lica merkezlerinde ru§tiyeler ayilmaya ba§la- 
di. Bunlar sibyan mektebini tamamlayan erkek ogrencilerin egitimleri iyin ayilmi§ 
olup kizlarm sibyan mektebinden sonra devam edecekleri ru§tiyeler henuz yoktu. 
Bu ihtiyaci kar§ilamak uzere 6 Ocak 1859 tarihinde Istanbul Sultanahmet’te ilk kiz 
ru§tiyesi ayildi.

1869’da ne§redilen Maarif-i Umumiyye Nizamnamesi egitim sistemini ba§tan 
sona yeniden duzenledi. Bu nizamnameyle, istanbul’da ve vilayetlerde kurulacak 
olan maarif sandiklariyla egitimin finansmaninin saglanmasi; sibyan mekteplerinin 
ilkogretimi, ru§tiyelerin ortaogretimi, idadi ve sultanilerin liseyi ve Darulmuallimin, 
Darulmuallimat ve Darulfunun’un da yuksek egitimi olu§turmasi; ayrica, ozel okul- 
larin ayilmasi kararla§tirildi. A§amali olarak hayata geyirilen bu duzenleme Osman
li egitim sisteminin temelini oluflurdu. 1857’den 1861’e kadar Anadolu’da 13, Ru- 
meli’de 33, istanbul’da da 10’u erkek, 1’i kiz olmak uzere toplam 57 ru§tiye ayildi.

Maarif Nizamnamesinden sonra ru§tiye sayisi hizla artti. Nitekim, o tarihe kadar 
ulkede toplam 138 ru§tiye ayilmi§ken 1876 yilmda bu sayi 287’ye yikti. Ru§tiyele- 
rin uzerinde yer alan ve yuksek ogretime ogrenci yeti§tiren mektepleri idadi ola
rak tanimlayan nizamname, 1.000 haneli yerlerde bir idadi ayilmasini ongormek- 
teydi. 1850’de Istanbul Cagaloglu’nda ayilan ve ru§tiyelerin biraz ustunde olan ders 
programiyla egitim faaliyetlerini surduren Darulmaarif 1873’te idadiye yevrilerek 
ilk idadi olu§turuldu. 1875’te istanbul Fatih ve Be§ikta§’ta iki idadi daha ayildi. 
1876 itibariyle istanbul’da toplam yedi idadi vardi. istanbul di§mdaki ilk idadi ise 
1875’te Yanya’ya bagli Yeni§ehir kasabasinda ayildi.

ilk ve Orta Ogretim iyin Ogretmen Okullarinin Ayilmasi: Tanzimat’a ka
dar geleneksel egitim kurumlarinin ogretmen ihtiyaci bunlarin iyinden yeti§irdi. 
1845’te ba§layan egitim reformu yeryevesinde artan ru§tiyelere paralel olarak bu 
mektepler iyin yeni usulde ders verebilecek ogretmenlere ihtiyay duyuldu. Netice- 
de ru§tiyelere ogretmen yeti§tirmek amaciyla 16 Mart 1848’de Fatih’te bir Darulmu-
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allimin ayilarak egitime ba§ladi. 1868’de Darulmuallimin-i Ru§di admi alan bu oku- 
lun artik sayilari 138’e ula§mi§ olan ru§tiyelerin ogretmen ihtiyacmi kar§ilamasi 
mumkun degildi. Ote yandan Darulmuallimin-i Ru§di’de verilen dersler de ru§tiye 
seviyesinden farksizdi. Maarif Nezareti’nin onerisi uzerine sibyan mekteplerine og
retmen yeti§tirmek amaciyla 16 Kasim 1868’de Darulmuallimin-i Sibyan adiyla egi
tim suresi iki sene olan bir okul ayildi. Ders programinda Turkye, yazi, aritmetik, 
geometri, tarih, cografya gibi derslerin yaninda, Elifbayi Tedris Usulu adli ogret- 
menlik formasyonuna dair bir ders de vardi.

Maarif-i Umumiyye Nizamnamesi, kiz ru§tiyelerine ogretmen yeti§tirmek uzere 
istanbul’da bir Darulmuallimat’m kurulmasini ve bunun sibyan ve ru§di olarak iki 
§ubeye ayrilmasini ongoruyordu. Darulmuallimat, gerekli hazirliklarin yapilmasm- 
dan sonra 26 Nisan 1870 tarihinde gosteri§li bir torenle egitim ogretime ba§ladi. 
Burada ders veren ogretmenlerin kadin olmasi planlanmasina ragmen, ba§langiyta 
naki§ ve resim dersleri di§mdaki ogretmenlerin tamami erkekti. Okul, ilk mezun- 
larini 1873 yilinda verdi. Ertesi yil lise ogretmeni yeti§tirmek amaciyla Darulmual
limin-i Ru§di’nin iyerisinde bir Darulmuallimin-i Idadi ayildi. Egitimi Darulmualli
min-i Ru§di’deki hocalarin verdigi bu §ubede, cografya, yazi, Osmanlica, Farsya ve 
kimya dersleri okutulmaktaydi.

Mesleki Egitim
Ziraat Mektebi: Ekonomisi onemli olyude tarima dayanan Osmanli Devleti’nde 
verimi yukseltmek ve bol ve kaliteli urun elde edebilmek amaciyla tarimin islah 
edilmesi gerekiyordu. Ote yandan istanbul’da ayilan basma fabrikasi iyin i§lenecek 
iyi cins pamuga ve bunu i§leyecek kalifiye elemanlara ihtiyay vardi. istanbul’da 
Ayamama £iftligi’nde bu amayla ornek bir tarim egitim yiftligi kuruldu. 1847 yilin
da bu esas uzerine §ekillenen Ziraat Mektebi, ertesi yil otuzu di§aridan ve yirmisi 
de Tibbiye’den (10 muslim, 10 gayrimuslim) olmak uzere toplam 50 ogrenciyle 
egitime ba§ladi. Egitim ba§langiyta adeta bir kurs niteliginde olup zamanla mufre- 
dati geli§ti ve Amerika’dan getirtilen uzmanlar da bu okulda dersler verdi. Ancak, 
bir yandan ogrencilerin ilgisizligi, bir yandan ki§m ogrencilerin okula ula§makta 
zorluk yekmesi ve masraflar yuzunden 1852’de okulun kapatilmasi kararla§tirildi. 
Ogrenciler Tibbiye’ye geri gonderildi; hocalar ise maa§lari odenerek tarim ve tica- 
retle ilgili kitap yazmalari iyin gorevlendirildi. Boylece bu konu, Halkali Ziraat ve 
Baytar Mektebi’nin ayilmasina kadar kapanmi§ oldu.

Orman ve Maadin Mektebi: Sanayile§mi§ ulkeler, ozellikle 19. yuzyilin ikinci 
yarisinda Osmanli topraklarinda bulunan orman ve madenlerle yakindan ilgilen- 
meye ba§lami§ti. Ote yandan Osmanli hukumetinin ormanlari i§letmek amaciyla 
1857’de Fransa’dan getirttigi iki uzman Ticaret Nezareti bunyesinde kurslar duzen- 
ledi; ancak, diger okul ogrencilerinin bu kurslara katilmak istememesi uzerine, Ba- 
biali Tercume Odasi’ndan Fransizca bilen yedi ki§i seyilerek kurslar ba§latildi ve 
boylece daha sonra ayilacak olan Orman Mektebi’nin temelleri atilmi§ oldu. Sadra- 
zam Ali Pa§a’nm kurs bitirme smavlarma katilmasi hukumetin bu konuya verdigi 
onemi gostermektedir. 1870 yilinda yapilan duzenlemeyle, ormanlar, miri, yani 
devlete ait, vakif, bataklik ve ozel olmak uzere dort kategoride degerlendirildi; ay- 
rica, egitim suresi iki yil olan Orman Mektebi de yeniden duzenlendi.

Bilindigi gibi, 1851 Londra, 1855 Paris ve 1862 Londra Sergilerine katilan Os
manli Devleti, agirlikli olarak tarim ve hayvancilik urunlerini sergiledi; 1863’te ise 
istanbul’da Sultanahmet’te Sergi-i Umumi-i Osmani adiyla bir sergi duzenledi. Bu 
iktisadi ve sinai geli§meler devletin madenlere olan ilgisini daha da arttirdi. 1872’de
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ru§tiye mezunlariyla di§aridan kendisini yeti§tirmi§ ve Arapya, Farsya, Hesap ve 
Cografya derslerini almi§ 18-25 ya§ arasmdaki genylerin egitim gorecegi bir okulun 
ayilmasi tasarlandi. Neticede kurulu§ hazirliklari tamamlanan Maadin Mektebi 5 
Ocak 1874 tarihinde egitime ba§ladi. 1880’de Orman Mektebi ile Maadin Mektebi 
birle§tirilerek Orman ve Maadin Mektebi adini aldi.

Mekteb-i Mulkiyye: Osmanli merkez ve ta§ra te§kilatmda zamanin ihtiyaylari- 
na ve §artlarma gore yapilan yeni duzenlemelere uygun burokratlari yeti§tirmek ve 
ozellikle de kaymakamlik ve mudurluk gibi gorevlerde istihdam etmek amaciyla 
oluflurulan Mekteb-i Mulkiyye, 28 Ocak 1859 tarihinde egitime ba§ladi. Okul, ya- 
risi Babiali’de, yani merkezi hukumet dairelerinde yali§an genylerden ve yarisi da 
smavla belirlenen elli ogrenciyle ayildi. 1861 yilmda yapilan ilk mezuniyet smav to- 
renlerine Sadrazam Fuat Pa§a, fieyhulislam Sadeddin Efendi ile diger devlet adam- 
lari katildi. Okul, zamanla hem mekan hem de ders programi olarak geliflti. Ayri- 
ca Babiali kalemlerinden gelen ogrencilerin derslere devamlarini saglayabilmek 
amaciyla maa§larmm burs olarak verilmesi kararla§tirildi. 1867 yilmda iki yil olan 
egitim suresi dort yila yikarildi.

Sanayi Mektepleri: 1848 yilmda bir sanayi mektebinin ayilmasi amaciyla bina- 
si in§a edilerek yogunlugu yabanci yuksek ucretli ogretmenler atandiysa da, yeter- 
li ogrenci bulunamadigi iyin bu giri§im neticesiz kaldi. Ikinci giri§im Midhat Pa- 
§a’nm Tuna valiligi sirasmda yapildi. Pa§a, kimsesiz yocuklari sanat sahibi yapmak 
ve ordunun giysi ihtiyacmi kar§ilamak amaciyla 1861’de Ni§ ve Sofya’da, 1864’te 
de Rusyuk’ta Islahhane adli okullar ayti. Buralarda ogrencilere okuma yazmanm 
yanmda sanat da ogretilmekteydi. Midhat Pa§a, ta§radaki bu tecrubelerini merkez- 
de de hayata geyirebilmek ve fabrikalarda yali§an yabancilarm yerine Osmanli va- 
tanda§larmm geyirilmesini saglamak amaciyla Sultanahmet’teki Darulfunun binasi- 
nm bir kismmm kurulacak Islahhane’ye tahsisini onerdi. Mekteb-i Sanayi, bunun 
uzerine gerekli hazirliklar tamamlandiktan sonra 1865’te egitime ba§ladi. Mektebin 
yatili kismmda 13 ya§mdan kuyuk yakla§ik 500; gunduzlu bolumunde ise ya§lari 
30’u geymemi§ yakla§ik 200 ogrenci vardi. Egitim suresi be§ yildi. Bu okul daha 
sonra Mekteb-i Sanayi-i §ahane ve Ulum-i Aliyye adini aldi. 1868’de ise askerlerin 
yama§ir ihtiyacmi kar§ilamak amaciyla bir Kiz Sanayi Mektebi ayildi. Ogrenciler, 
bir nevi kurs §eklinde ders verilen bu mektepte diki§ naki§ ogrenmenin yarn sira 
ordu iyin gerekli olan yama§irlari da dikmekteydiler.

Ozel Statulu Mektepler ve Darulfunun
Mekteb-i Sultani: II. Mahmud 1827’de egitim gormek uzere Paris’e dort ogrenci 
gonderdi; daha sonra bu sayi giderek artti. Paris’te bir dil okulu kuran Misir Valisi 
Mehmed Ali Pa§a ise Misir ve Suriye’den bu okula ogrenci gondermekteydi. Paris 
Elyisi Cemil Pa§a’nm onerisi uzerine Paris’e gelen ogrencileri buradaki okullara ha- 
zirlamak ve dil egitimi yapmak uzere 1857 yilmda Paris’te Mekteb-i Osmani adiy- 
la bir okul ayildi. Hocalari agirlikli olarak Fransiz; idarecileri ise Turk’tu. Bu tarih- 
te Paris’te bulunan ogrencilere ek olarak Harbiye, Tibbiye ve Muhendishane’den 
ogrenciler seyilip gonderildi. Ogrencilerin bir kismi yatili bir kismi ise gunduzluy- 
du. 1867’de geryekleflirdigi Avrupa seyahatinde Mekteb-i Osmani talebeleri tara- 
fmdan kar§ilanan Sultan Abdulaziz, daha sonra okulu ziyaret etti.

1868’de farkli din ve mezheplerdeki tebaanm yocuklarmm beraberce okuya- 
caklari bir okul projesine yonelik olarak Mekteb-i Sultani ayildi. Mektep mezunla- 
rmm istedigi memuriyete girebilmesi ve Hendesehane, Tibbiye ve Bahriye gibi 
yuksek mekteplere devam edebilmesi kararla§tirildi. Egitim dili Fransizca, bazi
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dersler ise Turkyeydi. Ayrica Latince, Grekye ve Bulgarca da seymeli ders olarak 
okutulmaktaydi. 1869 Maarif-i Umumiyye Nizamnamesi, her vilayette bir sultani 
ayilmasmi ongormesine ragmen, bu tasavvur geryekle§medi ve onlarm yerini ida- 
diler aldi. Mekteb-i Sultani’nin ayilmasmdan sonra Mekteb-i Osmani’nin onemi 
azaldi. £unku Mekteb-i Sultani bu ihtiyaci kar§ilayacak bir mufredata sahipti ve 
devlete maliyeti daha du§uktu. 1869 yilinda Mekteb-i Osmani’nin Paris’teki binasi 
bo§altilarak talebeler yeflitli yatili okullara dagitildi; 1874’te de faaliyetlerine tama- 
men son verildi.

Daru§§afaka: Galatasaray Mekteb-i Sultanisi gibi ozel statulu diger bir okul da 
Daru§§afaka’ydi. Daire-i Askeriyye Ruznamyecisi Ziya Bey’in giri§imleriyle 16 Mart 
1865 tarihinde kurulan Cemiyet-i Tedrisiyye-i Islamiyye’nin amaci, kimsesiz ve fa
kir yocuklari egitmek, Islam dini ve ibadetlerle ilgili pratik bilgileri vermekti. Cemi- 
yet kurulacak okulun butun giderlerini kar§ilayacak, uyeleri okulda bizzat ders ve- 
recek ve gerek duyulmasi durumunda halktan da yardim toplayacakti. Istanbul 
Simke§hane’deki dersler 28 Mart 1865’te kurs §eklinde ba§ladi; ilginin yogun olma- 
si uzerine Aksaray’da bir kurs daha ayildi. Ancak bu yondeki taleplerin artarak de- 
vam etmesi uzerine, Sakizli Esad Pa§a, Fransa’daki P rytanee d e la  F leche  ornegin- 
de bir okul ayilmasmi onerdi. Bu teklif benimsenerek mektebin 25 maddelik iytu- 
zugu hazirlandi; 15 ya§mdan kuyuk kimsesiz erkek yocuklarm okulda yatili oku- 
masi ve kiz ogrenciler iyin ise, diki§, naki§, ev yonetimi ve muzik derslerinin veril- 
mesi kararla§tirildi.

Agustos 1868’de Istanbul’da Sultan Selim’le Fatih Camileri arasmda bir arsa sa
tin almarak okulun yapimma ba§landi. Giderlerinin kar§ilanabilmesi iyin pek yok 
vakfm geliri mektebe tahsis edildi. Musluman yetim yocuklarm egitiminin geryek- 
le§tirilecegi Daru§§afaka bilim ve fen olarak iki §ubeye ayrildi. Muhendislik, maki- 
necilik ve mimarlik gibi dersler mufredata eklendi. 12 Haziran 1873’te Daru§§afa- 
ka’nm resmi ayili§i yapildi ve iki gun sonra egitime ba§landi. Okutulan ders kitap- 
larmin tamamina yakmi Cemiyet-i Tedrisiyye-i Islamiyye uyelerince yazildi. Gala
tasaray Mekteb-i Sultanisinde parali egitim verilirken, yetim yocuklar Daru§§afa- 
ka’da ucretsiz okumaktaydi.

Darulfunun: Sultan Abdulmecid doneminde, 1845’te olu§turulan Meclis-i Mu- 
vakkat’m faaliyetleri sonucunda yaptigi onerilerden birisi de bir Darulfunun’un 
(universite) ayilmasiydi. Bunun uzerine istanbul’da Topkapi Sarayi biti§igindeki 
Cephane Ki§lasi ile buradaki arsalar Darulfunun binasi iyin tahsis edildi. Italyan 
mimar Gaspare Fossati’yle yapilan sozle§meye gore, binanm iyerisinde odalar, 
derslikler, kitapliklar, muze ve deney salonlari yer alacakti.

Binanm tamamlanmasmm gecikmesi uzerine 1863’te Darulfunun’un bir salo- 
nunda Pazartesi ve Per§embe gunleri halka ayik konferanslar §eklinde egitime ba§- 
landi. Munif Efendi’nin ba§kanligmi yaptigi Cemiyet-i Umiyye-i Osmani’nin duzen- 
ledigi konferanslarm ilkini 13 Ocak 1863’te kimyager Dervi§ Pa§a verdi. Ardmdan 
Ahmed Vefik Pa§a, tarih; Salih Efendi, zooloji, botanik ve jeoloji; Mehmed Cevdet 
Efendi, cografya ve Said Efendi astronomi derslerini verdiler. 1865’te tamamlanan 
uy katli Darulfunun binasmda toplam 125 oda vardi. Altmda geliri Daru§§afaka’ya 
tahsis edilmi§ olan 21 dukkan olan bina, Darulfunun iyin buyuk oldugu gerekye- 
siyle Maliye Nezareti’ne verildi ve yeni bir binanm yapimma ba§landi. Darulfunun, 
yeni binasi tamamlanmcaya kadar £emberlita§’taki Atik Ali Pa§a Camii’nin kar§ism- 
da bulunan Nuri Pa§a Konagi’na ta§mdi. Halka ayik konferanslara burada devam 
edildi. £ikan bir yangmda kul olan ah§ap konakla birlikte Darulfunun’un 4.000 
ciltlik kutuphanesi yok oldugu gibi, konferanslara da ara verildi.
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1869 Maarif-i Umumiyye Nizamnamesinde Darulfunun’a geni§ yer ayrildi. Fel- 
sefe ve Edebiyat, Hukuk, Dogal Bilimler ve Matematik olmak uzere uy bolumden 
olu§acak olan Darulfunun’un nazirligma Tahsin Efendi atandi. Darulfunun binasm- 
da buyuk bir kutuphane vardi. Fransa’dan getirtilen kitaplari tercume iyin bir Ter
cume Cemiyeti kuruldu. Yapilan smav neticesinde 450 ogrencinin kaydi yapildi. 
1870 §ubatmda torenle egitime ba§layan Dariilfiinun’da bir yandan dersler bir yan- 
dan da halka yonelik olarak konferanslar stirdtiriildti. Ancak bu ikinci giri§im de 
ba§arisiz oldu ve bir sure sonra derslere son verildi.

1874 yilmda bu kez Galatasaray Sultanisi’nin iyerisinde Mekatib-i Aliyye-i Sulta- 
niyye veya Dariilfiinun-i Sultani denilen Hukuk, Miihendislik ve Edebiyat boliim- 
leri olan bir yiiksek okul ayildi. Oncelikle Hukuk, ardmdan Miihendislik boliimii 
faaliyete geyirildi. Bu boliimiin ilk iki simlimn dersleri Galatasaray Sultanisi ile ay- 
m oldugu iyin bunun iizerine iki smif daha okunmasi kararla§tirildi. Ancak Dariil- 
fiinun-i Sultani de, finans sikmtisi, ders aray gereylerinin yetersizligi, yeterli sayi ve 
diizeyde hoca bulunamamasi gibi nedenlerle 1877-78 ogretim yilmda kapandi ve 
Darulfunun’un kesintisiz bir biyimde egitime ba§layabilmesi iyin 1 Eyliil 1900 tari- 
hine kadar beklemek gerekti.

SIRA S IZD E .

K
K I T A P

Egitim reformu kapsaminda askeri, sivil ve mesleki alanlarda yeni mektepler ayilmasina rag
men Darulfunun (universite) ayilmasi iyin yapilan ilk iki te§ebbus nicin biisarili olainainistir?

Osmanli egitiminde yapilan yenilikler iyin bkz. Ekmeleddin ihsanoglu'nun “Egitim ve Bi
lim”, Osmanli Devleti ve Medeniyeti Tarihi, Istanbul 1 9 9 9 ,1, 223-361 ; Cahit Bilim, Tiirki- 
ye’de (Jagdag Egitim Tarihi (1 834 -1876 ), Eski§ehir 2002.

Gayrimuslim Cemaatlerle Yabancilarin Agtigi Okullar
1856 Islahat Fermam, gayrimuslimlerin askeri ve sivil okullara kabul edilmelerine 
imkan tamdi. isteyen her cemaat farkli alanlarda okullar ayabilirdi. Nitekim, aym 
yil iyerisinde, 5 Eyliil 1856’da gayrimiislimlerden Hendesehane, Miihendishaneler- 
le Harbiye’ye onar ogrenci almmasi iyin talimat verildi. 3 Ocak 1864’te de gayri
muslim yocuklarm sivil ve askeri okullara almmasi ve 16 ogrencinin de Paris’teki 
Mekteb-i Osmani’ye gonderilmesi istendi. Bu okullarla ilgili kurallari da diizenle- 
yen 1869 Maarif-i Umumiyye Nizamnamesi, Mekatib-i Hususiyye olarak tammladi- 
gi bu okullarm Maarif Nezareti’ne baglamp masraflarimn kendi cemaatlerince kar- 
§ilanmasmi, ders mufredatlarimn genel ahlaka ve devletin politikalarma aykiri ol- 
mamasmi ve egitim dilinin ise kendi cemaat dili olmasim ongoriiyordu.

Gayrimuslim Cemaat Okullan: Bizans bakiyesi olan ve fetihten sonra da var- 
ligmi siirduren Fener Rum Okulu, Rumlarm en onemli egitim kurumu idi. Rum ile- 
ri gelenleri yocuklarmi burada okuturdu. III. Selim devrinde 1805’te kurulan Kuru- 
ye§me Rum Okulu’nda, dil, edebiyat ve matematik boliimleri vardi; daha sonra bir 
tip boliimu kuruldu. Tip boliimiiniin ayilmasma dair iradede Osmanli ordu ve hal- 
ki iyin faydali olacagma vurgu yapilmaktaydi. Egitim dili Rumca olan okul, Rum is- 
yanmdan sonra kapatildi.

1772 yilmda Heybeliada’da bulunan Aya Triada Manastiri’nda (Tepe Manastiri) 
ayilan okulun 1820 yilmda yanmasi uzerine 1844’te Rum Patrikhanesi’ne bagli ola
rak Heybeliada Papaz Okulu yeniden ayildi. Bu okulun amaci Ortodokslar arasm- 
da dini kurallar ve ibadet noktasmda birlik oluflurmak ve Fener Rum Patrikhane
si’ne bagli kiliselere din adami yeti§tirmekti. Heybeliada Ruhban Okulu, 1844’ten 
itibaren Helenlik du§uncesine hizmet eden bir anlayi§i benimsedi.
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Ermeniler, Turk gelenek ve dilini en fazla benimseyen, yogu Turkye okuyup 
yazan ve konuflan bir topluluktu. Hatta, bazilari Ermeni harfleriyle Turkye eserler 
yazmifl ve Osmanli idari sisteminin pek yok alanmda gorev almifllardi. Ermeniler 
Istanbul’da 1641’de Galata, 1710’da Hisar ve Beyoglu, 1715’te Uskudar, 1741’de 
Kumkapi ve 1752’de Balat’ta okullar aymifllardi. 1710’da Bitlis’te Buyuk Okul faali- 
yete geymiflti. Bu okullara 18. yuzyilm sonlarmdan itibaren yenileri eklendi. Erme
niler, Tanzimat devrinde hem devletin aytigi hem de kendi okullarmda egitim gor- 
duler. Bir kismi tahsil iyin Avrupa’ya gitti. 1841’de istanbul’da Lusaviriy admda bir 
kiz okulu ayildi. Istanbul’daki Ermeni okullarmin giderlerini karflilamak uzere ku- 
rulan Mekteplere Yardim Cemiyetleri, ayni zamanda yeflitli konferans ve etkinlik- 
lere de on ayak oldu. Bu uygulama Anadolu’daki Ermeniler tarafmdan da ornek 
alindi. 1863’te hazirlanan Ermeni Milleti Nizamnamesiyle din iflleri patriklige, okul- 
larm iflleri de kurulan Maarif Meclisi’ne aktarildi. Bu meclisin hazirladigi bir istatis- 
tige gore 1871 yilinda istanbul’da 18 erkek, 13 kiz ve 17 karma olmak uzere 48 Er
meni okulu vardi. Anadolu’daki irili ufakli okul sayisi ise 469’du.

istanbul’un fethinden sonra burada yaflayan az sayidaki Museviye de bir takim 
imtiyazlar tanmmiflti. ispanya ve Portekiz’den surulen ve Osmanli Devleti tarafm- 
dan kabul edilen Yahudiler, yocuklarmi kendi aytiklari okullarda egittiler. Gayri- 
muslimlerin Tibbiye’ye kabul edilmelerine ragmen, ancak 1861’de buraya ogrenci 
gondermeye bafllayan Musevilerin talebi uzerine onlar iyin ayri bir a§yi gorevlen- 
dirildi. 1854’te yeni tarzda ilk Musevi Okulu ayildi. Fransizca, ibranice ve Turkye 
dersleri okutulmaya bafllaymca gavur dili olarak gordukleri Fransizca ogrenimini 
gunah saydilar. Hahamlar, 1859’da istanbul’da ayilan fiube-i Maarif adli okulda 
Turkyenin mufredata girmesini kabul etti; ancak kafir dili saydiklari Fransizcanin 
okutulmamasini, yocuklarin kafir ifli siralar yerine kanepelerde oturmalarini, sinif- 
larin sobayla degil, mangalla lsitilmasini istediler. 1860’ta Paris’te kurulan ve ama- 
ci yeflitli ulkelere yayilmi§ olan Musevilerin modern usullerle egitilmelerini sagla- 
mak olan Alliance israeliti Universel adli cemiyet, Bagdat, §am, izmir, Edirne ve 
Selanik ile istanbul’da Haskoy, Balat, Galata baflta olmak uzere degiflik yerlerde 
yaklaflik 60 okul ayti.

Yabanci Okullar: Osmanli vatandafli gayrimuslimlerin aytiklari bu okullarin 
yaninda yabanci ulkeler de tarihi surey iyinde Osmanli cografyasinda pek yok okul 
aytilar. Hiristiyanlar tarafmdan kutsal sayilan Kudus ve yevresindeki dini mekanlar- 
da hizmet etmek iyin mezhepler arasmda oteden beri bir mucadele yaflanmaktay- 
di. 1535’te Fransiz uyruklulara, iktisadi, ticari, dini ve hukuki bazi imtiyazlar veril- 
miflti. Rusya, 1774 Kuyuk Kaynarca Antlaflmasi’na dayanarak Osmanli tebaasi Or- 
todokslarm hamisi oldugunu iddia etmeye baflladi. Bir yandan kutsal yerler uzerin- 
de dini nufuz oluflturma yabalari devam ederken, bir yandan da ozellikle 19. yuz- 
yilda devletin ugradigi zaaflarm da etkisiyle, buyuk devletlerin gayrimuslim Os
manli unsurlar uzerinde etkili olma mucadelesi surmekteydi. Bu mucadelenin 
onemli bir paryasmi egitim ve misyonerlik faaliyetleri oluflturdugu iyin Osmanli 
cografyasinda pek yok Fransiz, ingiliz, Amerikan, Avusturya, Alman ve italyan 
okulu ayildi.

Osmanli topraklarmda ayilan en eski yabanci okul Fransiz Katolik Cizvit misyo- 
nerlerinin 1583’te istanbul’da kurduklari Saint Benoit’ti. Fransizlar daha sonra yok 
sayida okul aytilar. Daha ziyade Suriye ve Lubnan civarmda okul ayan ingilizler, 
Istanbul Niflantafli’nda bir erkek lisesi ve Beyoglu’nda da kiz ortaokulu ayti. Misyo
nerlik faaliyetlerini daha ziyade Ermeniler uzerinde yogunlafltiran Amerika Birleflik 
Devletleri, ayrica Ermenilerin yogun yafladigi yerlerde konsolosluklar ve 1834’ten
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itibaren istanbul’da Ermenilere yonelik yeni okullar ayti. 1863’te kurulan Robert 
Koleji, Amerikan okullarimn en seykinlerinden biri olup ilk yillardaki ogrencileri- 
nin yogu Ermeni ve Bulgar’di. italyanlar da 1861 yilmda Istanbul ve Hatay’da okul
lar ayti. Avusturya’mn da istanbul’da erkek ve kiz liseleriyle Ticaret Okulu vardi. 
Almanlar 1871’den sonra bu yari§a girdi. Rusya’mn Istanbul ve Suriye’de; iran’m 
ise Istanbul ve Bagdat’ta okullari vardi.

Bu okullarm modern egitim teknik ve yontemlerinin Osmanli iilkesine girmesi- 
ne katkilan oldu. Zamanla bu okullara giden Musliiman ogrencilerin sayisi artti. 
Yabanci okullar tarihi siirey iyerisinde ozellikle gayrimuslim tebaaya yonelik ola- 
rak siyasi ve dini faaliyetlerde bulundular. Osmanli Devleti, 1869 Maarif-i Umumiy- 
ye Nizamnamesi ile yabanci okullar iizerinde denetim kurmayi amayladi; 1886 yi- 
lmda Maarif Nezareti bunyesinde Mekatib-i Ecnebiyye ve Gayrimuslime Miifetti§li- 
gini kurdu.

Gayrimuslim cemaatlerle yabancilarm actigi okullarm yeni tarz egitim sistemine katkilan 
nelerdir?

K
K I T A P Gayrimuslim cemaatlerle yabancilarm actigi okullar icin bkz. Hidayet Vahapoglu, Osman- 

hdan Giiniimiize Azmhk ve Yabanci Okullar, Istanbul 2005.
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Ozet

<3̂  Osmanli ilmiye teflkilatmdaki yenileflmeyi agik-
a  m a c

1 layabilme
Ilmiye, seyfiye ve kalemiye §eklinde uy sinif ola- 
rak §ekillenmi§ olan geleneksel Osmanli burok- 
rasisi 19. yuzyilda yeniden yapilandirildi. Bu do- 
nem Osmanli Devleti’nin efendiler devrinden ku- 
rumlar devrine ve geleneksel imparatorluk mo- 
delinden modern devlete geyi§ surecidir. Merkez 
te§kilatmda ihtisasla§maya gidilirken §er’i i§ler ve 
ilmiye burokrasisi de §eyhulislamlik bunyesinde 
toplandi. Kadiaskerlikler ile Istanbul ve Bilad-i 
Selase denilen Galata, Eyup ve Uskudar kadilik- 
larinin gorevlerinin bir kismi yeni kurulan ihtisas 
meclisleri ve birimleri tarafmdan ustlenildi. §ey- 
hulislam bu sureyte sadrazamla e§it seviyede 
Meclis-i Vukela, yani hukumet uyesi oldu.

Osmanli kadilik ve naiplik sistemindeki duzenle- 
meleri agiklayabilme
19. yuzyilda geleneksel egitim sisteminin ilk ka- 
demesi olan sibyan mektepleri yeniden duzenle- 
nirken, medrese egitimi mevcut duzenini surdur- 
du. 5 Nisan 1855 tarihinde kadilik sistemine yeni 
bir §ekil verecek uy temel duzenleme yapildi. 
Bunlardan ilki mahkemelerdeki i§leyi§e, ikincisi 
naiplik statusunde olan kazalarin ve naiplerin 
yeni bir siniflamaya tabi tutulmasma, uyuncusu 
de naiplerin tayin ve terfilerine dairdi. Naiplerin 
tayin ve yukseltilme i§lemlerini yurutmek uzere 
1855’te §eyhulislamlik bunyesinde Meclis-i Inti- 
hab-i Hukkam adinda bir birim kuruldu. Ayni yil 
iyerisinde zamanin degi§en ihtiyaylari goz onun- 
de bulundurularak kadi yeti§tirmek uzere Mual- 
limhane-i Nuvvab (Mekteb-i Nuvvab) adli yeni 
mektep (medrese) ayildi. Bu mektep uzun sure 
teorik ve pratik Fikih egitiminin yapildigi bir mek
tep olarak hizmet verdi. Mezunlari da §er’iye ve 
nizamiye mahkemelerinde istihdam edildi.

Osmanli’da yeni tarz egitim veren askeri, mesle- 
ki ve ozel statulu mekteplerle Darulfunun’un 
agilma surecini ozetleyebilme 
Osmanli Devleti’nin geleneksel egitim kurumla- 
rinin di§mda Bati tarzmda ayilan ilk mektepler 
Muhendishane-i Bahri-i Humayun ve Muhendis- 
hane-i Berri-i Humayun idi. Bu askeri mekteple- 
ri 1827’de Mekteb-i Tibbiyye, 1831’de Musika-i 
Humayun ve 1835’te Mekteb-i Harbiyye takip et- 
ti. 1869’de ne§redilen Maarif-i Umumiyye Nizam-

namesi’yle egitim sistemi ba§tan a§agi yeniden 
duzenlendi. Buna gore egitim kurumlarindan sib
yan mektepleri ilkogretim, ru§tiyeler orta derece- 
li, idadi ve sultaniler de lise duzeyinde mektep- 
ler olarak kabul edildi. Yuksek egitim birimleri 
olarak da bu mekteplere ogretmen yeti§tirmek 
uzere Darulmuallimin-i Sibyan, Darulmuallimin-i 
Ru§di, Darulmuallimin-i Idadi ve kiz okullari iyin 
Darulmuallimat ile bir Darulfunun’un ayildi. Bu 
yapi Osmanli Devleti’nin resmi egitim kurumlari- 
nin temelini olu§turdu.
Mesleki egitim ve mekteplerle ilgili olarak da Zi- 
raat Mektebi (1847), Orman Mektebi, Maden 
Mektebi (1874), Mekteb-i Mulkiyye (1859), Mek
teb-i Sanayi (1865) ve Kiz Sanayi Mektebi (1868) 
ile ozel statulu Mekteb-i Sultani (1868) ve Daru§- 
§afaka (1873) ayildi. Darulfunun (universite) 1870 
§ubatmda torenle ayilarak egitime ba§ladi. Bu te- 
§ebbusun ba§arisiz olmasi uzerine ikinci defa Ga- 
latasaray Sultanisi’nin iyinde bir yuksek okul ayil
di. Bu giri§im de orta ogretim kurumlariyla ders 
aray gereylerinin yetersizligi, finans sikintisi, ye- 
terli sayida ve duzeyde hoca bulunmamasi gibi 
nedenlerle kapatildi. Ancak, universite, 1 Eylul 
1900 tarihinde Darulfunun-i §ahane adiyla egi- 
tim-ogretime ba§layabildi.

P Osmanli gayrimuslim cemaatleriyle yabancila- 
nn agtigi okullari agiklayabilme 
1856 Islahat Fermani, gayrimuslimlerin askeri ve 
sivil okullara kabul edilmelerine imkan tanidi. 
Maarif-i Umumiyye Nizamnamesi, Mekatib-i Hu- 
susiyye olarak tanimladigi gayrimuslim cemaat 
okullarinin Maarif Nezareti’ne baglanip masrafla- 
rinm kendi cemaatlerince kar§ilanmasini, ders 
mufredatlarinin genel ahlaka ve devletin politi- 
kalarma aykiri olmamasini ve egitim dilinin ken
di cemaat dili olmasini ongoruyordu.
Osmanli Devleti’nde gayrimuslim cemaat okulla
rinin yam sira Fransiz, Ingiliz, Amerikan, Avus- 
turya, Alman ve Italyan uyruklularm ayip finanse 
ettigi okullar vardi. Bu okullarin modern egitim 
teknik ve yontemlerinin Osmanli ulkesine gir- 
mesine katkilari oldu. Zamanla bu okullara gi- 
den Musluman ogrencilerin sayisi artti. Yabanci 
okullar tarihi surey iyerisinde ozellikle gayrimus- 
lim tebaaya yonelik olarak siyasi ve dini faaliyet- 
lerde bulundular.
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Kendimizi Sinayalim
1. Ilmiye te§kilatiyla ilgili a§agidaki ifadelerden han- 
gisi yanlifltir?

a. §er’i i§ler ve daireler §eyhulislamlik bunyesinde 
toplandi.

b. Ilmiye te§kilati kendi haline terk edildi.
c. Aga Kapisi sabit ve resmi daire olarak §eyhulis- 

lamliga tahsis edildi.
d. Huzur Murafaasi denilen temyiz yetkisi §eyhu- 

lislama verildi.
e. §eyhulislam sadrazamla e§it seviyede Meclis-i 

Vukela uyesi oldu.

2. A§agidakilerden hangisi yeni usulde ayilan bir 
medresedir?

a. Darulfunun
b. Mekteb-i Harbiyye
c. Daru§§afaka
d. Mekteb-i Nuvvab
e. Mekteb-i Tibbiyye

3. A§agidakilerden hangisi geleneksel egitim-ogretim 
kurumlarindan biri degildir?

a. Darulfunun
b. Sibyan Mektebi
c. Medrese
d. Enderun Mektebi
e. Daru§§ifa

4. A§agidakilerden hangisi yeni tarz askeri mektep- 
lerden biri degildir?

a. Muhendishane-i Bahri-i Humayun
b. Mehterhane
c. Mekteb-i Tibbiyye
d. Muhendishane-i Berri-i Humayun
e. Mekteb-i Harbiyye

5. A§agidakilerden hangisi yeni tarz orta ogretim ve 
ogretmen mekteplerinden biri degildir?

a. Ru§tiyeler
b. Idadiler
c. Darulmuallimin-i Sibyan
d. Darulmuallimin-i Ru§di
e. Musika-i Humayun

6. A§agidakilerden hangisi yeni tarz mesleki egitim
mekteplerinden biri degildir?

a. Ziraat Mektebi
b. Orman Mektebi
c. Mekteb-i Osmani
d. Maden Mektebi
e. Mekteb-i Sanayi

7. Naiplerin tayin ve terfi sinavlarinin geryekle§tirildigi 
meclis a§agidakilerden hangisidir?

a. Meclis-i Idare-i Emval-i Eytam
b. Meclis-i Tedkikat-i §er’iyye
c. Meclis-i Me§ayih
d. Meclis-i Imtihan-i Kur’a
e. Meclis-i Intihab-i Hukkam

8. A§agidakilerden hangisi Fransa’ya gonderilen Turk 
ogrencilerin dil problemine yozum olmasi iyin Paris’te 
ayilmi§tir?

a. Mekteb-i Tibbiye
b. Daru§§afaka
c. Mekteb-i Osmani
d. Mekatib-i Aliyye-i Sultaniyye
e. Mekteb-i Ibtidaiyye

9. A§agidakilerden hangisi gayrimuslim cemaat okulla- 
rindan biri degildir?

a. Mekteplere Yardim Cemiyeti
b. Kuruye§me Rum Okulu
c. Heybeliada Papaz Okulu
d. Fener Rum Okulu
e. Lusaviriy Kiz Okulu

10. A§agidakilerden hangisi yabanci okullardan biridir?
a. Medrese
b. Heybeliada Papaz Okulu
c. Fener Rum Okulu
d. Robert Koleji
e. Alliance Israeliti Universel
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Kendimizi S>nayal>m Yan>t Anahtar>
1. b Yanitiniz yanli§ ise “Ilmiye Te§kilatmda Yeni-

le§me” konusunu yeniden gozden geyiriniz.
2. d Yanitiniz yanli§ ise “Kadilik ve Naipligin Yeni

den Duzenlenmesi” konusunu yeniden gozden 
geyiriniz.

3. a Yanitiniz yanli§ ise “Ozel Statulu Mektepler ve
Darulfunun” konusunu yeniden gozden geyiriniz.

4. b Yanitiniz yanli§ ise “Askeri Mektepler” konusu-
nu yeniden gozden geyiriniz.

5. e Yanitiniz yanli§ ise “Ilk ve Orta Ogretim” konu-
sunu yeniden gozden geyiriniz.

6. c Yanitiniz yanli§ ise “Mesleki Egitim” konusunu
yeniden gozden geyiriniz.

7. e Yanitiniz yanli§ ise “Yeni Meclislerin ve Idari Bi-
rimlerin Kurulmasi” konusunu yeniden gozden 
geyiriniz.

8. c Yanitiniz yanli§ ise “Ozel Statulu Mektepler ve
Darulfunun” konusunu yeniden gozden geyiriniz.

9. a Yanitiniz yanli§ ise “Gayrimuslim Cemaatlerle
Yabancilarin Aytigi Okullar” konusunu yeniden 
gozden geyiriniz.

10. d Yanitiniz yanli§ ise “Gayrimuslim Cemaatlerle
Yabancilarin Aytigi Okullar” konusunu yeniden 
gozden geyiriniz.

S>ra Sizde Yan>t Anahtar>
Sira Sizde 1
Ilmiye te§kilatimn ba§i olan §eyhulislam, II. Mahmud 
devrinde §er’i i§lerin sorumlusu haline geldi. §eyhulis- 
lamliga bagli Anadolu ve Rumeli Kadiaskerligi ile Istan
bul, Eyup, Uskudar ve Galata kadiliklarinin geleneksel 
duzendeki yetkilerinin onemli bir kismi zamanin §artla- 
ri da dikkate alinarak §eyhulislamlikta olu§turulan mec- 
lisler tarafindan ustlenildi.

Sira Sizde 2
Geleneksel egitim duzeninin ilk basamagi olan sibyan 
mektepleri orgun egitimin ilk basamagini olu§turacak 
§ekilde yeniden yapilandirildi. Ikinci basamagi olan 
medreseler ise geleneksel duzenlerini muhafaza ettiler. 
Naiplik duzeninde yeni bir duzenleme yapilarak naip- 
ler ve kaza merkezleri be§ kisma ayrildi. Naiplik sinav- 
larini yapmak uzere Meclis-i Intihab-i Hukkam kuruldu. 
Ayrica hem §er’i hem de nizamiye mahkemeleri iyin ka
di yeti§tirmek amaciyla yeni usulde egitim veren Mek- 
teb-i Nuvvab adli bir medrese ayildi.

Sira Sizde 3
Egitim reformu kapsaminda Darulfunun 1870 yili §ubat 
ayinda torenle ayilarak egitime ba§landiysa da bir sure 
sonra kapanmak durumunda kaldi. Bir sure sonra Ga- 
latasaray Sultanisi’nde bir kez daha denendi. Burada da 
orta ogretimin yeterli olmamasi, finans sikintisi, ders 
aray gereylerinin yetersizligi, yeterli duzeyde hoca bu- 
lunamamasi gibi nedenlerle kapandi. Nihayet 1 Eylul 
1900 tarihinde Darulfunun-i §ahane adiyla ayilip gunu- 
muze kadar egitim ve ogretim faaliyetlerini surdurdu.

Sira Sizde 4
Osmanli Devleti, 1869 Maarif-i Umumiyye Nizamnamesi 
ile yabanci okullar uzerinde de denetim saglamayi amay- 
ladi. Gayrimuslim cemaatlerin ve yabancilarin aytigi okul- 
larin modern egitim teknik ve yontemlerinin Osmanli ul- 
kesine girmesine katkilari oldu. Zamanla bu okullara gi- 
den Turk ogrencilerin sayisi artti. Ancak, yabanci okullar 
egitim ve kulturel faaliyetlerinin di§mda zaman zaman 
dini ve siyasi amayli faaliyetlerde de bulundular.
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Amaglar>m>z

Bu uniteyi tamamladiktan sonra;
Turk modernle§me tarihinin en onemli yapi ta§larmdan birisi olan Tanzimat 
Fermani’nin hazirlani§mi ve etki eden faktorleri tanimlayabilecek, 
Tanzimat’la birlikte ortaya yikan Osmanlicilik projesini yozumleyebilecek, 
Islahat Fermani’nin mahiyetini ayiklayabilecek,

< j ^  Turkiye’de modern hukukun olu§um surecini rasyonel ve tarihi bir zeminde 
tarti§abileceksiniz.
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Tanzimat ve Osmanlilik
Projesi

TANZiMAT
Tanzimat donemi, Osmanli tarih literaturunde uzerinde en fazla konu§ulan ve 
bundan sonra da tarti§ilacak olan donemlerden biridir. Bunun en onemli nedeni 
bu donemin geleneksel Osmanli siyaset kulturunden ve tavir ali§mdan kesin hat- 
lariyla bir kopu§u ve ayni zamanda Avrupa medeniyet dairesine dogru yonelifl 
temsil etmesidir. Tanzimat, duzenleme, siralama, islah etme anlamina gelen “tan- 
zim” kelimesinin yogulu olup Osmanli literaturunde mulki idareyi islah ve yeniden 
organize etme anlammda kullanilmakta ve ayni zamanda bu duzenlemelerin yapil- 
digi donemi nitelendirmektedir.

Tanzimat doneminin ne zaman ba§ladigi konusu tarti§malidir. Donem, her ne 
kadar genelde 3 Kasim 1839’da ilan edilen Gulhane Hatt-i Humayunu’yla (Tanzi
mat Fermani) ba§latilirsa da, son ara§tirmalar ba§langicm II. Mahmud devrine, 
1830’lu yillarm ba§larma kadar indirilebilecegini ortaya koydu. Uyuncu Unite’de 
geni§ye ayiklandigi uzere, tahta geytigi andan itibaren iy ve di§ sorunlarla ugra§an 
II. Mahmud, Yeniyeri Ocagi’ni ortadan kaldirdiktan sonra saray dahil, Osmanli 
merkez te§kilatmi tamamiyle degi§tirip donu§turdu. 1831’de sarayda onemli bir 
muessese olan silahtarligi kaldirdi; ayrica, Sirkitabeti’ni Mabeyn Ba§kitabeti’ne do- 
nu§turerek sarayda bir sekretarya olu§turdu.

Iki yil sonra Mabeyn Mu§irligi’ni kurarak Enderun’un oda nizammi degi§tirdi. 
Bunun yanmda, Babiali’de oteden beri var olan muesseselerin isimlerini degi§tire- 
rek gorev alanlari tanimlanmi§ ihtisas birimleri olan nezaretleri kurdu; ayrica, Mec- 
lis-i Vala gibi yuksek meclislerin yanmda, nezaretlere gordukleri i§lerde yardimci 
olmak uzere bazi daimi meclisler olu§turdu. Boylece devlet i§lerini mumkun mer- 
tebe ortak akilla karar altma almanm yolunu ayti. Ayrica, Mayis 1838’de biri ulema 
ve digeri ise memurlar iyin olan iki ceza kanunu hazirlatti. Yine, Tanzimat Ferma- 
ni’ndan yakla§ik bir buyuk sene once, 24 Mart 1838’de kurdugu Meclis-i Vala’nm 
amacmi, yapmayi du§undugu ve “Tanzimat-i Hayriyye” veya “Tanzimat-i Mulkiy- 
ye” olarak nitelendirdigi reformlari muzakere etmek olarak tespit etti. Goruldugu 
gibi, II. Mahmud yapmi§ oldugu bu reformlarla geleneksel Osmanli merkez te§ki- 
latmi ve hukumet sistemini tamamen degi§tirdigi gibi, bu yeniliklerin adini da Tan- 
zimat-i Hayriyye olarak belirledi.

Tanzimat doneminin sonu ise ba§langicma gore daha tarti§malidir. Donemin, 
Sadrazam Ali Pa§a’nm oldugu tarih olan 1871’le, Midhat Pa§a’nm surgune gonde- 
rildigi tarih olan 1877’yle, Osmanli parlamentosunun kapatildigi tarih olan 1878’le
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veya Duyun-i Umumiyye idaresi’nin kuruldugu tarih olan 1881’le sona erdigi yo- 
nunde gorugler mevcut ise de, genelde kabul edilen gorug, 1878’de parlamento- 
nun kapatilmasiyla birlikte bu donemin sona erdigi yonundedir.

Tanzimat'in kelime ve terim anlami nedir ve Tanzimat donemi ne zaman baglamigtir?

Tanzimat Fermam’nin Hazirlanifi
Konuyla ilgili literattirde Gtilhane Hatt-i Htimayunu’nun hazirlamp ilan edilme sti- 
recinde Mustafa Regid Paga’ya yok btiytik bir rol biyilir. Hakikat payi olmakla be- 
raber, bu, tam da boyle degildir; ytinkti, saray, ulema, sivil ve askeri burokrasi ara- 
smda ciddi bir fikir birligi olmaksizm geny bir burokratm girigimleriyle boyle 
onemli ve devletin genetik kodlarim dontigttiren bir girigimin yapildigimn iddia 
edilmesi inandirici olamaz. Nitekim, bunun boyle olmadigi konusunda gtiylti iga- 
retler vardir. Babasi II. Mahmud’un 1 Temmuz 1839’da ilan edilen olumunun ar- 
dmdan tahta geyen Sultan Abdulmecid’in 17 Temmuz 1839’da yayimladigi cuius 
hatt-i hiimayununda, btittin devlet iglerinde kanun ve hakkaniyete uyulmasi, rug- 
vet ve zulumden kayimlmasi, tilkede yagayan mtislim ve gayrimuslim btittin halkm 
gtivenliginin saglanmasi, can, mal, yer ve mekamndan emin olmasi, hediye olarak 
saraya mucevher veya para gonderilmemesi ve burokratlarm da bu tur hediyeleri 
kabul etmemesi gibi, Tanzimat Fermam’nin onemli ilkeleri mevcuttu. Ayrica, bu 
hatt-i htimayunda rtigvet alanlarm cezalandirilacagma da vurgu yapilmaktaydi.

Caize: Ust duzey gorev l ere 
atanan kiflilerin bu atama 
kargi l i ginda padiflaha, 
sadrazama ve maiyetine 
vermeleri gelenek olan ayni 
veya nakdi hediyeler iyin 
kullanilan bir tabirdi. 
Verilecek caizenin miktari 
tevcih edilen makama gore 
degiflir; caize, bazen 
tayinden once de 
verilebilirdi. Bu 
uygulamanin ne zaman 
baflladigi belli degildir; 
ancak, 17. ve 18. yuzyillarda 
artik yerle§mi§ bir gelenek 
oldugu ayiktir. Ruflveti 
gagrifltirmasi ve yegit l i  
dedikodulara sebep olmasi 
yuzunden zaman zaman 
elefltirilip terkedilmekle 
beraber, uygulama Tanzimat 
donemine kadar devam 
etmifltir.

Sultan Abdulmecid, Temmuzun sonunda tagraya gonderdigi diger bir hatt-i hu- 
mayunla, vali, vezir, ferik, mtitesellim ve mtibagir gibi gorevlilerden yolculuk mas- 
raflanm kesinlikle halka ytiklememelerini ve cerim e ve caize gibi degigik adlarla 
halktan hiybir gey almamalarmi istedi. Soz konusu iki hatt-i humayun yayimlandi- 
gi zaman Mustafa Regid Paga hentiz Londra’daydi. Paga’mn hatt-i htimayunlann ya- 
yimlanmasmdan yaklagik bir buyuk ay sonra istanbul’a donmesi, bu ilkelerin Os- 
manli bagkentindeki btirokratlar tarafindan da paylagildigim gostermektedir. Bu
nun digmda, Regid Paga’mn donmesinden sonra ve Tanzimat’in ilamndan once 
Sultan Abdulmecid’in emri uzerine Sadrazam Husrev Paga’mn bagkanligmda Ba- 
biali’de bir Megveret Meclisi toplandi. 38 ust duzey burokrat ve din aliminin katil- 
digi bu mecliste oy birligiyle kabul edilen ve padigah tarafindan da onaylanan 
mazbatada yer alan temel ilkeler, daha sonra Gulhane Hatt-i Humayunu adiyla 
negredildi. Daha ayik bir ifadeyle, Tanzimat Fermam’m olugturan temel ilkeler on
ce bu mecliste gorugulup ust duzey burokratlar tarafindan kabul edilip belirlendik- 
ten sonra iy ve dig kamuoyuna duyuruldu. Meclis mazbatasinin altmda muhru 
olanlarm yarisi ulemadandi. Sirasi degigmekle beraber, mazbatada ve Gulhane 
Hatt-i Humayunu’nda yer alan ilkeler hemen tamamen aynidir. Bu da, Tanzimat 
Fermani gibi onemli bir donugumu tek bagma Mustafa Regid Paga’ya ihale etmenin 
dogru olmadigini ve fermanin dig etkilerden ziyade, buyuk olyude Osmanli Dev- 
leti’nin iy dinamiklerinin urunu olarak ortaya yiktigini gostermektedir.

Gulhane Hatt-i Humayunu'nun Hazirlanmasinda Mustafa Regid Pasa’nin rolti nedir?

Tanzimat Fermam’nin ilam ve Kapsami
Hariciye Naziri Mustafa Regid Paga, 3 Kasim 1839’da Topkapi Sarayi’mn bahyesin- 
deki Gtilhane meydamnda, vtikela, rical, ulema, Rum ve Ermeni patrikleri, haham- 
bagi, esnaf temsilcileri, sefirler ve diger davetlilerin huzurunda Tanzimat Ferma- 
m’m okudu. Sultan Abdtilmecid toreni Gtilhane Kogkti’nden izledi. Ferman, kurul-
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dugundan beri Kur’an hukumlerine ve fieriat’e uyuldugu i^in devletin gu^lu, ulke- 
nin baymdir ve halkm refah i^inde oldugu; ancak, yuz elli seneden beri bunlara 
uyulmadigi i^in bu goruntunun zayiflik ve fakirlige donu§tugu; cografi konumu, 
arazilerinin verimliligi ve halkmm gali§kanligi goz onunde tutuldugunda ve gerek- 
li onlemlerin almmasi durumunda be§-on yil i^erisinde eski durumuna kavu§acagi 
tespitiyle ba§lar. Bunun i^in gikarilmasi gereken yeni kanunlarm esasi, can emni- 
yeti, mal, irz ve namusun korunmasi, vergilerin duzenlenmesi, asker alimmin isla- 
hi ve askerlik suresinin tespiti olarak belirlenir. Halki ve hazineyi zarara ugratan il- 
tizam usulunun zararlarmdan bahsedilerek kaldirilacagma dair i§aretler verilir. Ver- 
ginin herkesin mal varligi ve kudreti goz onunde bulundurularak almmasi ve halk- 
tan fazla bir §ey istenmemesi soz konusu edilir.

Askerlik suresinin belirsizliginden ve askerlerin her bolgeden bir oran dahilin- 
de degil de, geli§iguzel almmasmdan §ikayet edilir ve bunun tarimi, ticareti ve nu- 
fus arti§mi olumsuz yonde etkiledigine; askerlik suresinin dort veya be§ yilla smir- 
landirilmasi gerektigine vurgu yapilir. A^ik^a yargilanmaksizm kimsenin oldurul- 
memesi; herkesin mal ve mulkune istedigi gibi tasarruf edebilmesi; butun bu hak- 
lardan muslim ve gayrimuslim butun halkm e§it£e yararlanmasi; bu hususlarm ay- 
rmtilarmi goru§mekle gorevlendirilen Meclis-i Vala’nm uye sayismm arttirilip vuke- 
la ve ricalin zaman zaman meclis toplantilarma katilmasi; askeri islahatlarm Dar-i 
§ura-yi Askeri’de goru§ulmesi; ulkeyi harap eden ru§veti onleyebilmek amaciyla 
saglam bir kanunun hazirlanmasi ve eski usulleri tamamiyle degi§tirip yenileyen 
bu fermanm i^eriginin butun i£ ve di§ kamuoyuna duyurulmasi kararla§tirilir.

Re§id Pa§a’nm hatti okumasmm ardmdan toplar atilip kurbanlar kesildi. Sultan 
Abdulmecid, ilan edilen kurallara uyacagma dair Hirka-i §erif Odasi’nda, “Hatt-i 
humayunumda munderic olan kavanin-i §er’iyyenin harf-be-harf icrasma ve me- 
vadd-i esasiyyenin furuatma dair ekseriyet-i ara ile karar verilen §eylere musaade 
eyleyecegime ve hafi ve cell haricen ve dahilen taraf-i humayunuma ilka olunan 
§eyleri kavanin-i muessiseye tevfik ve tatbik etmedik^e kimesnenin lehine ve aley- 
hine bir hukum ve ferman etmeyecegime ve vaz’ olunmu§ ve olunacak kavaninin 
tagyirini tecviz buyurmayacagima, vallahi” §eklinde yemin etti. Fermana gore, vu- 
kela, devlet memurlari ve ulemanm da yemin etmeleri, etmeyenlerin ise rutbeleri 
ne olursa olsun cezalandirilmalari gerekiyordu. Fermanm ilanmdan be§ gun sonra 
yapilan bir duzenlemeyle vukela, buyuk alimler ve ileri gelen devlet ricalinin, pa- 
di§ahm; diger yuksek burokratlarm ise amirleri olan sadrazam, §eyhulislam, seras- 
ker, Darphane mu§iriyle ve hariciye nazirmm huzurunda yemin ederek gorevleri- 
ne ba§lamalari kararla§tirildi.

Tanzimat Fermani, Osmanli idari geleneginde oteden beri tahta £ikan sultanlar 
tarafmdan kamuoyuna ilan edilen ve adaletname de denilen hatt-i humayunlar 
kategorisinde degerlendirilebilir; ancak, bu ferman, maddelerinden de anla§ilaca- 
gi uzere, geleneksel yapiyi kokten sarsacak yeni esaslar getirmekteydi. Muslim- 
gayrimuslim e§itligi, Yunan ve Sirp isyanlariyla birlikte milliyet^i bir tutum sergile- 
yen gayrimuslimlerin imparatorluktan ayrilmasmi onlemek amaciyla ortaya atilan 
ve daha sonra sik sik vurgu yapilacak olan bir Osmanli milleti olu§turmayi hedef- 
leyen onemli projenin ilk adimiydi. Tanzimat^ilar, onemsedikleri bu metnin ilan 
edildigi Gulhane meydanma daha sonra bir abide dikmeyi du§unduler; hatta, §ek- 
lini dahi belirledilerse de, saray smirlari i^inde bulundugu ve bu yuzden halkm zi- 
yaretinin zor olacagi gerek^esiyle bundan vazge^tiler. Bir ara abidenin Beyazit 
Meydani’na dikilmesi gundeme geldi; fakat, bu da ger^ekle§medi.

Adaletname: Halkin can ve 
mal emniyetini saglamak, 
merkez ve ta§rada devleti 
temsil eden list duzey 
gorevli l erin fazla vergi 
talebiyle halka 
zulmetmelerini ve gorevlerini 
kotuye kullanmalarini 
onlemek amaciyla, kadi, 
beylerbeyi ve 
sancakbeylerine hitaben 
gikan padiflah fermanlarina 
adaletname denirdi. 
Adaletnameler, mevcut 
kanunlari ilgililere 
hatirlatmak amaciyla 
yayimlanabilecegi gibi, 
bazen de yeni hukumler 
getirebilir; daha ziyade 
buhranli donemlerde halki 
korumak amaciyla 
neflredilirlerdi.
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Tanzimat Fermani, di§ kamuoyunda farkli tepkiler aldi. Nitekim, Ingiliz ve Fran- 
siz kamuoyu fermani olumlu buldu; Avusturya ve Rusya ise, olumsuz ve ihtiyatla 
kar§iladi. Padi§ahm ve yonetici elitin yetkilerinin bu fermanla smirlandirildigini go- 
ren Avusturya Ba§bakani Prens Metternich, ulkesinde de benzer isteklerle kar§ila- 
§abilecegi endi§esiyle ilan edilen reformlari ele§tirdi. Rusya ise, ig ve di§ siyasette 
Osmanli Devleti’ne gug katacagi ve Ingiltere’yle Fransa’nin bu ulkedeki etkinlikle- 
rini arttiracagi gerekgesiyle yeni kararlara kar§i olumsuz bir tavir takindi.

MAKALE Tanzimat Fermam'nm ha/.irlamsi hakkinda geni§ bilgi icin bkz. Butrus Abu Manneh, “Gtil- 
hane Hatt-i Humayununun island Kaynaklan”, Dergah, cev. Saban Biyikli, Sayi 73 (Mart 
1996), s. 16-19; Sayi 74 (Nisan 1996), s. 19-21; Sayi 75 (Mayis 1996), s. 17-18.

Yurtluk-Ocaklik: Cogu kere 
beraber kullanilan bu iki 
terim topraga tasarruf 
fleklini ifade eder. Yurtlukta, 
her hangi bir yerin gelirinin 
hayat boyu kullanilmasi; 
ocaklikta, bu gelirin ve 
tasarrufun irsen gocuklara 
intikal ettirilebilmesi soz 
konusudur. Yurtluk-ocaklik 
ise, her iki §arti da igerir. 
Yurtluk-ocaklik 
mutasarriflari, sadece 
arazinin kullanim hakkina 
ve gelirlerine sahip olup 
araziyi satamaz, 
bagifllayamaz ve 
vakfedemezdi. Daha ziyade 
devletin dogu sinirlarinda 
uygulanan bir toprak 
sistemiydi. Mutasarrifin 
soyunun sona ermesi 
durumunda, devlet topragi 
istedigine verebilirdi.

Tanzimat Fermam’nm Uygulan>§>
Ferman, Takvim-i V ekay ide  yayimlanmak ve birer kopyasi vilayetlere gonderil- 
mek suretiyle butun ig kamuoyuna duyuruldu. Hukumet, halkin ileri gelenlerini 
meydanlarda toplayip fermani okumalarini, igerigini butun ta§ra halkina anlatma- 
larini ve ayrintilari daha sonra belirlenecek olan vergi ve askerlik di§mdaki mad- 
delerini hemen uygulamaya koymalarini valilerden istedi. £unku, fermanin yanli§ 
yorumlanip ulkede isyanlarin gikmasmdan gekinmekteydi. Nitekim, Osmanli teba- 
asini olufluran her zumre fermani kendi agisindan yorumladi; muslumanlar, gayri- 
muslimlere verilen yeni haklardan ho§lanmadi; gayrimuslimler ise, fermanla birlik- 
te buyuk bir beklenti ve umide kapildi. Ote yandan gikarlari zedelenen ulema, 
ayan ve hatta, valiler, §eriat’m gignendigini ve muslumanlarin gavurlarla ayni sevi- 
yeye getirildigini belirterek halki tahrik etti.

Hukumet, Tanzimat reformlarini uygulama baglaminda hazirlikli olmadigi igin 
ongorulen islahatlari ulkenin tamaminda degil, oncelikle Edirne, Bursa, Izmir, An
kara, Aydin, Konya ve Sivas gibi nisbeten merkeze yakin ve yapilanlarin kolaylik- 
la denetlenebilecegi yerlerde uygulamaya konulmasini kararla§tirdi. Trabzon eya- 
leti once bu kapsama alindiysa da, bolgede ortaya gikan tepkiler uzerine Tanzi- 
mat’in burada uygulanmasi ertelendi. Buna kar§m, Istanbul’dan gok uzak olmasi- 
na ragmen, merkezle sorunlari devam eden Misir eyaleti ise uygulama kapsamina 
alindi ve 6 Aralik 1839 tarihli fermanla Mehmed Ali Pa§a’dan Tanzimat’i Misir’da 
uygulamasi istendi. Esasinda, bu, hukumetin Mehmed Ali Pa§a’nm uzerindeki bir 
gug denemesinden ba§ka bir §ey degildi. Mehmed Ali Pa§a da, buna kar§ilik ida- 
resi altindaki yerlerde bu ilkeleri bir sureden beri kendisinin zaten uyguladigini; 
ancak, yine de fermani kamuoyuna duyuracagini biraz da kinayeli bir bigimde Ba- 
biali’ye iletti. Bu ifadeler ve ileti§im bigimi bile iki taraf arasinda esen soguk ruz- 
garlari agikga ortaya koymaktadir.

Siyasi ve stratejik agidan merkezle baglari sorunlu olan yerlerde Tanzimat’in 
uygulanmasi zamana yayildi; zira, hukumetin korkusu, isyan gikarmak igin gali§an- 
larin yeni sistemi bahane ve kendilerine vesile etmesiydi. Nitekim, bu endi§eyle 
uygulamanin geciktirildigi hemen her yerde hukumetin ongordugu uzere isyanlar 
ve ciddi sorunlar meydana geldi. Nitekim, Mart 1845’ten itibaren Erzurum ve Di- 
yarbekir eyaletlerinin de Tanzimat kapsamina alinmasi uzerine Van ve civarinda is
yanlar gikti. Cizre gevresinde ba§gosteren Bedirhan Bey isyani bastirildiktan sonra 
bolgenin idari durumu yeniden duzenlenebildi. Bolgede Tanzimat’a tepkiler, daha 
ziyade yurtluk-ocaklik sistemiyle topraga tasarruf eden gruplardan geldi. Diyar- 
bekir’de bu gibi §ahislara maa§ baglanarak ellerindeki topraklar hazineye aktarildi 
ve bir kismi da kaza mudurlugune atandi. Yine ayni kaygilarla Tanzimat’a dahil
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edilmeyen Bosna-Hersek’te 1850’de Tanzimat uygulanmaya ba§landiktan hemen 
sonra isyanlar yikti ve uzun sure devleti me§gul etti.

Tanzimat Fermam'mn uygulam§i ve fermana kar§i olusan tepkiler hakkinda geni§ bilgi 
iyin bkz. Halil inalcik, “Tazimatin Uygulanmasi ve Sosyal Tepkileri”, Beliefen, Sayi 112 
(Ekim 1964), s. 623-690 .

iltizamin Kald>r>lmas> ve Muhass>ll>k Tecrubesi
Tanzimat’m en onemli maddelerinden biri, iltizamin kaldirilmasma ve ye§itli isim- 
ler altmda alinan vergiler yerine, herkesten geliri oranmda bir “vergi”nin tahsiline 
yonelik tespitti. Merkezi bir mali yonetimin kurulabilmesi, yani, gelirlerin hazine- 
de toplanip harcamalarm da yine buradan yapilabilmesi iyin merkez ve ta§ra te§- 
kilatinm buna gore duzenlenmesi ve oncelikle de halkm mal ve mulkuyle yillik ge- 
lirinin belirlenmesi gerekiyordu. Ancak, II. Mahmud’un ba§latmi§ oldugu mali ye- 
nilikler henuz bir duzene kavu§mami§ti. Nitekim, 28 fiubat 1838’de Hazine-i Ami- 
re ile Mansure Hazinesi’ni Umur-i Maliye Nezareti adiyla birle§tiren ve sermaye sa- 
hipleriyle memurlari her zaman tedirgin eden musadereyi kaldirip memurlara ma- 
a§ baglayan II. Mahmud’un olumunden iki ay sonra, 2 Eylul 1839’da Maliye Neza
reti lagvedilerek Hazine-i Amire ile Hazine-i Mukataat Defterdarliklari kurulmuflu.

Boyle istikrarsiz bir ortamda, Tanzimat Fermani’nda belirlendigi uzere, valilere 
sadece eyaletin guvenligiyle ilgili konular birakilarak iltizam usulu kaldirildi; vergi 
toplama gorevi ise, merkezden geni§ yetkilerle gonderilen muhassillara verildi. Bu 
duzenlemelere uygun olarak 19 Ocak 1840’ta Tanzimat’m uygulandigi yerlerin 
(dahil-i daire-i Tanzim at) mali i§leriyle ilgilenmek uzere Maliye Nezareti yeniden 
kuruldu; eski sistemin uygulandigi alanlar ise Hazain-i Amire Defterdarligi’nm so- 
rumlulugunda birakildi. Ancak, bu iki ba§li yonetim maliyedeki istikrarsizligi ve 
karga§ayi daha da arttirdigi iyin Nisan 1840’ta defterdarlik kaldirilarak Maliye Ne
zareti tekrar mali i§lerin tek sorumlusu oldu.

25 Ocak 1840 tarihinde yikarilan ve muhassillarm yali§ma esaslarmi belirleyen 
tuzukle, sancak merkezlerinde kendilerine yardimci olmak uzere birer muhassillik 
meclisinin (buyuk meclis) kurulmasi ve yerel yoneticilerle muslim ve gayrimuslim 
halkm bu meclislerde temsil edilmesi; eyalet merkezlerinde de mu§irin ba§kanli- 
gmda meclislerin kurulmasi; muhassil bulunmayan kaza, kasaba ve koylerde ise 
be§ uyeden olu§an “kuyuk meclisler”in te§kili; iltizamin kaldirilmasmdan dolayi 
olu§acak olan vergi kaybmi telafi etmek iyin halktan pe§in bir verginin almip bu 
miktarm daha sonra belirlenecek olan geryek vergiden du§ulmesi kararla§tirildi. 
Cizyenin toplanmasmda ise, daha once yer yer uygulanmakta olan maktu, yani, ki- 
§ilerden belirli bir meblagm almmasi usulu, Tanzimat’la birlikte butun ulkeye yay- 
gmla§tirilarak cizyedarlik memuriyeti kaldirildi. Boylece, gayrimuslimlerin gelirle- 
rine gore, fakir (edn a), orta halli (evsat) ve zengin (a la )  olmak uzere uy derece 
uzerinden merkezde duzenlenecek olan cizye defterlerinin muhassillara verilmesi 
ve onlarm da kocaba§ilar vasitasiyla bu vergileri toplayip merkeze gondermeleri 
usulu benimsendi.

Kadilarm vekili olan naiplere maa§ baglandi; vali ve diger ta§ra gorevlilerinin 
halktan ye§itli isimler altmda almakta olduklari ayni veya nakdi butun vergi ve ai- 
datlar kaldirildi. Iltizamin lagvi ve yeni sistemin tesisi surecinde hazine gelirlerin- 
de buyuk du§u§ler ya§andi. Hukumet, maliyede gelirler aleyhinde ortaya yikan ayi- 
gi, kagit para (ka im e, kav a im -i nakdiyye) yikararak kapatmak istedi ve Ocak 
1840’ta yillik %12,5 faiz veren ilk Osmanli kagit paralari piyasaya suruldu. Paraya
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olan ihtiyay o kadar acildi ki, kaliplarm hazirlanmasi iyin yeterli zaman olmadigm- 
dan dolayi ilk kaimeler el yazili olarak piyasaya yikarildi.

Yeni sistemden yikarlari zedelenen vali, mutesellim, e§raf, ayan, sarraf, multe- 
zim, voyvoda gibi zenginle§mi§ zumreler Tanzimat’i ba§arisizliga ugratmak iyin 
halki ki§kirtmak da dahil ellerinden gelen her §eyi yaptilar. Bulgarlar 1841 Nisanm- 
da Ni§’te ciddi bir isyan yikardi; Tokat’ta ise, bir muhassil olduruldu. Bu sikmtilara 
nitelikli eleman yoklugu da eklenince muhassilliktan beklenen fayda saglanamadi 
ve neticede, ba§arisizliga mahkum edilen bu sistem Mart 1842’den itibaren kaldiri- 
larak iltizam uygulamasma geri donuldu.

Redif Askeri: II. Mahmud 
doneminde Asakir-i Mansure 
Ordusu'na destek olmak 
uzere 1834'te oluflturulan 
ihtiyat askerinin genel 
adidir. Redif birliklerinin her 
sancagin 23-32 ya§lari 
arasindaki gengleri 
arasindan kur'a ile 
belirlenerek olu§turulmasi 
kararla§tirilmi§ti. Serasker 
Husrev Pa§a'nin bu 
birliklerin tegkilinde buyuk 
katkisi oldu. Anadolu ve 
Rumeli'deki redif taburlari 
1836'da muflirlerin 
idaresine verildi.

Reformlar>n Denetlenmesi ve Kamuoyuyla Payla§>lmas>
Tanzimat Fermani’nda ongoruldugu uzere yeniden duzenlenerek uye sayisi ve 
yetkileri arttirilan Meclis-i Vala, Hariciye Nezareti’yle birlikte reformlar iyin yok 
onemli bir misyon ustlendi ve Tanzimat’m ilk on be§ yilmda yapilan hemen bu- 
tun yenilikler bu iki kurumun onculugunde geryekle§tirildi. Yaptigi duzenleme- 
lerle tuzuklerin uygulanip uygulanmadigmi denetleme yetkisine sahip olan mec- 
lis, ayni zamanda bir yuksek mahkeme olarak da gorev yapti. Nitekim, Husrev 
Pa§a, Akif Pa§a, Nafiz Pa§a, Tahir Pa§a ve Hasip Pa§a gibi o donemin ust duzey 
burokrat ve muhaliflerini Tanzimat’a aykiri hareket ettikleri iddiasiyla yargilayip 
cezalandirdi ve kanun ve tuzuklerin yapilmasmdan arazi anla§mazliklarma kadar 
her konu ile ilgilendi.

Ta§rada yapilan reformlarm tefti§ ve denetimi Tanzimat’m ilk aylarmdan itiba
ren gundeme geldi. Nitekim, 28 Mart 1840’ta Meclis-i Vala Uyesi Arif Hikmet Bey 
Rumeli ve Meclis-i Nafia Muftusu ^erkefli Mehmed Efendi de Anadolu taraflarmi 
denetlemekle gorevlendirildi. Mufetti§ler yaptiklari denetimlere dair geni§ raporlar 
hazirlayarak hukumete sundular. Bu denetlemeler, bazen ta§radan gelen §ikayet- 
ler ve bazen de yabanci devletlerin istegi uzerine sonraki donemlerde de surdurul- 
du; hatta, Sultan Abdulmecid, reformlarm uygulanmasmi yerinde gormek ve hal- 
km §ikayetlerini bizzat dinlemek amaciyla 1844’te Izmit, Bursa, ^anakkale ve Ada- 
lar’i ziyaret etti.

Hukumet, yaptigi duzenleme ve yeni uygulamalari resmi gazete olan Takvim-i 
Vekayi ve 31 Temmuz 1840’tan itibaren Ingiltere uyruklu W. Churchill tarafmdan 
devletin de destegiyle yikarilmaya ba§lanan Ceride-i H avadidle  halka ve yetkilile- 
re ula§tirmaya yali§ti; ayrica, onemli duzenlemeleri “varaka-i mahsusa” denilen tek 
yapraklik ekler bastirarak kamuoyuyla payla§ti. Daha geni§ kesimlere ula§abilmek 
ve yapilanlari anlatabilmek adma, Takvim-i Vekayinin  Ermenice, Rumca, Arapya 
ve Farsya; Ceride-i H avadiSin  de Ermeni harfli Turkye ve Arapya sayilarmi ne§ret- 
ti. 23 Ekim 1840’ta Ticaret Nezareti’ne bagli bir mudurluk olarak Posta Nezareti ku- 
ruldu; boylece, Anadolu ve Rumeli’ye gonderilen resmi yazi§malarla birlikte ilk 
kez halkm mektup ve gonderilerinin kabulune ba§landi; ayrica, ta§ranm onemli 
merkezlerine posta mudurleri atandi.

Tanzimat Fermani’nm en onemli maddelerinden biri olan askerlikle ilgili soru- 
na ise, uy yil el atilamadi. Yeniyerilik kaldirildigmdan beri, askere alimlar geli§igu- 
zel yapildigi gibi, askerlik suresi de belirlenmemi§ti. Askere alman genylerin asker- 
ligi sag kaldikya ve gucu kuvveti yerinde oldukya devam etmekteydi. 1843’te Has- 
sa Mu§iri Riza Pa§a bu sorunu yozmekle gorevlendirildi ve Seraskerlik’te askerler, 
ulema, vezirler ve devletin ileri gelenlerinden oluflurulan geyici bir meclis yapila- 
cak duzenlemeleri goru§tu. Neticede, 6 Eylul 1843’te askere almacak ki§ilerin kur’a 
ile belirlenmesi, Mart 1844’ten itibaren fiili askerlik suresinin be§ ve bir ye§it ihti-
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yat askeri olan redifligin ise yedi yilla smirlandirilmasi ve mevcut askerlerin %20’si- 
nin her yil yenileriyle degi§tirilerek be§ yil iyerisinde askerlerin tamaminm yenilen- 
mesi kararla§tirildi. Ayrica, ordu sistemine geyildi; Hassa, Dersaadet, Rumeli, Ana- 
dolu ve Arabistan olmak uzere be§ ordu ve her birinin bunyesinde de birer mec- 
lis kuruldu.

Bu duzenlemeler yapilirken, oteden beri Seraskerlikye saglanmakta olan Istan- 
bul’un guvenlik i§lerinin islahi da gundeme geldi. Istanbul, Uskudar ve Bogazi- 
yi’nin emniyet ve guvenlik i§leriyle ilgilenmek uzere Zaptiye Mu§irligi kuruldu.

ISLAHAT FERMANI

Uluslararasi Bask>lar ve Ferman>n Haz>rlan>§>
Avrupa devletleri, gayrimuslim erkeklerden ba§ vergisi denilen cizyenin almmasiyla 
Islam’dan ayrilip ba§ka bir dine girmek isteyenlere olum cezasi uygulanmasini, Tan
zimat Fermani’yla ilan edilen efltlik ilkesine aykiri bulduklan iyin oteden beri Os- 
manli Devleti uzerinde ciddi bir baski kurmu§lardi. Rusya ise, Kudus ve civarindaki 
Hiristiyanlarm kutsal mekanlar ( m akam at-i m ubareke) sorununu bahane ederek 
devleti siki§tirmaktaydi. Rusya, hem bu konudaki taleplerinin, hem de Ortodoks Os- 
manli tebaasi uzerindeki genel himaye iddialannin kabul edilmemesini gerekye gos- 
tererek Osmanli Devleti’ne sava§ ayti. Esasen yukarida siralanan makamat-i mubare
ke gibi gorunur nedenler Kirim Sava§i’nm (1853-1856) gerekyesi olamaz; geryek ne- 
den Osmanli cografyasi uzerindeki uluslararasi rekabetti. Bilindigi gibi, Ingiltere ile 
Fransa, bu savafla Rusya’ya kar§i Osmanli Devleti’nin yaninda yer almi§ti.

Sava§ sonrasinda bari§a esas olacak hususlari belirlemek amaciyla Viyana’da bir 
araya gelen Avrupa devletleri, muhtemelen kendi iy kamuoylarini da tatmin ede- 
bilmek amaciyla Muslumanlarla gayrimuslimleri e§itlemek uzere bazi islahatlarin 
yapilmasini ve bunun bari§ anla§masmda da yer almasini istediler. Kendi iy mese- 
lesi olarak gordugu islahatin boyle bir uluslararasi metne girmesini hakimiyet hak- 
larina bir saldiri olarak degerlendiren Osmanli Devleti bu oneriyi reddetti.

Bu ortamda uluslararasi baskilari artik geyi§tiremeyecegini anlayan hukumet, 
24 ve 26 Mart 1855 tarihlerinde Me§veret Meclisi’ni toplayarak Hiristiyanlarm §ahit- 
ligi, devlet memuriyetine almmalari, kilise tamir ve in§asi, cizye ve askerlik gibi 
son derece ciddi ve stratejik konulari ele aldi. Neticede meclisin aldigi kararlar Sul
tan Abdulmecid’in 28 Mart 1855 tarihli iradesiyle onaylandi. Boylece, Hiristiyanla- 
rm memuriyette birinci rutbeye (rutbe-i ula) kadar yukselmelerine, elyiliklerde is- 
tihdam edilmelerine, kilise tamir ve in§asi konusuna daha ho§gorulu yakla§ilmasi- 
na imkan tanmdi. fier’i bir vergi olan cizye konusu yok hassas bir sorun oldugu 
iyin mecliste bununla ilgili ayri bir oturum yapildi ve Hz. Omer’in Beni Taglib ka- 
bilesine yaptigi ozel bir uygulama ornek gosterilerek cizyenin ian e-i askeriyye  
adiyla tahsili kararla§tirildi. Yapilan bu duzenlemelerle, uluslararasi baskilarm yo- 
gunluk noktasmi olu§turan pek yok husus ayikliga kavu§turuldugu gibi, yapilacak 
reformlarm onundeki engellerin buyuk bir kismi da Islahat Fermani’nm ilani once- 
sinde ortadan kaldirildi. Gayrimuslimlerin birinci dereceye kadar yukseltilmesi ko- 
nusunun sadece Avrupa devletlerine bildirilmesi ve geli§ebilecek tepkilerden kor- 
kularak iy kamuoyuyla payla§ilmamasi hususu, hukumetin hangi §artlar altmda ya- 
li§tigmi ve ne derece tedirginlik ya§adigmi ortaya koymaktadir. Islahat Fermani’nm 
ilanmdan once kilise onarim ve in§asmm hiz kazanmasi, alman kararm fermandan 
once uygulamaya konuldugunu gostermektedir.
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Sava§m ardmdan toplanacak olan Paris Kongresi’nden once, Sadrazam Ali Pa- 
§a, Hariciye Naziri Fuad Pa§a ve fieyhulislam Arif Bey ile ingiltere, Fransa ve Avus- 
turya sefirlerinin de yer aldigi bir komisyon kuruldu ve Avrupa devletlerinin gay
rimuslimlere yeni haklar verilmesi yonundeki taleplerini degerlendirdi. Komisyon- 
da sert tartflmalar ya§andi. Ingiltere El^isi Stratford Canning, islahat programmm 
Paris Kongresi’nde zikredilmesini ve devletlerin taahhudu altma almmasmi istedi; 
ancak, Osmanli delegelerinin itirazi uzerine programm padi§ahm tebaasina bir ih- 
sani olarak a^iklanmasi esasi kabul edildi. Neticede, Islahat Fermani, 18 fiubat 
1856’da, kongreden bir hafta once yabanci devletlerin temsilcileri, patrikler ve 
devlet ileri gelenlerinin katildigi bir torenle Babiali’de kamuoyuna duyuruldu ve 
boylece gayrimuslimlere bazi yeni haklar tanmarak yabanci gu^lerin devletin i£ i§- 
lerine mudahalesi onlenmek istendi.

Islahat Fermani oncesinde cizyeyi kaldirma amaciyla Osmanli devlet adamlarinin yaptigi 
calisinalar konusunda geni§ bilgi icin bkz. Mehmet Yildiz, “1856 Islahat Fermanma Giden 
Yolda Me§ruiyet Arayi§lari (Uluslararasi Baskilar ve Cizye Sorununa Bulunan Cb/iiiniin is- 
lami Temelleri)”, Turk Kulturu incelem eleriD ergisi, Sayi 7, istanbul 2002, s. 75-114.

Islahat Fermam’nin igerigi
Islahat Fermani, Gulhane Hatti’na gore daha ayrintili bir §ekilde kaleme almmi§ti. 
Fermanla, Gulhane Hatti’yla butun tebaaya tanmmi§ olan haklarla onceki padi§ah- 
larin donemlerinde gayrimuslimlere verilen imtiyaz ve muafiyetler sakli tutuldugu 
gibi, bunlarin yeni ihtiya^lara gore uyarlanmasi i^in patrikhanelerde hukumetin 
kontrolunde meclislerin kurulmasi ongoruldu. Bu meclislerin alacagi kararlar hu- 
kumetin onayindan sonra ge^erli olacakti. Patriklere kaydihayat §artiyla, yani ya§a- 
diklari surece gorev yapma imkani tanindi; Patriklerle ruhbanlara devlete baglilik 
yemini etme §arti getirilip maa§ baglandi. Gayrimuslimlerin ruhani liderlerinin ce- 
maatleri uzerinde daha once var olan geni§ yetkileri sadece dini konularla sinirlan- 
dirildi. Cemaatlerin i§lerinin, ruhban ve halkin temsilcilerinin gorev yapacagi kar
ma meclisler tarafindan yurutulmesi kararla§tirildi.

Hukumetin izniyle olmak kaydiyla gayrimuslim cemaatlere, ibadethane, hasta- 
hane ve okul gibi muesseselerini onarma, yeniden in§a etme ve kendi dillerinde 
okul a^ma hakki verildi; ayrica, bunlarin i§lerinin, ruhban ve halkin temsilcilerin- 
den olu§an karma meclislerce yurutulmesi kararla§tirildi. Boylece cemaat i§lerinin 
idaresinde din adamlarinin di§mda sivillerin de katilimi saglandi. Yazi§malarda ve- 
ya halkin ve memurlarin soyleminde gayrimuslimleri a§agilayan tabirlerin kullanil- 
masi yasaklandi. Insanlarin din ve mezhep degi§ikligine zorlanmamasi, butun te- 
baanin ayrim gozetilmeksizin devlet memuriyetiyle mulki ve askeri okullara kabul 
edilmeleri esaslari benimsendi. Muslumanlarla gayrimuslimler arasinda veya her 
iki tarafin kendi aralarinda gikan anla§mazliklara bakmak uzere karma mahkeme- 
lerin kurulmasina, gayrimuslimlerin §ahitliklerinin kabulune ve herkesin kendi 
inancina gore yemin etmesine imkan tanindi.

Hapishanelerin §artlarinm iyile§tirilmesi ve i§kencenin yasaklanmasi da alinan 
kararlar cumlesindendi. Gayrimuslimlere askerlik yukumlulugunu yerine getirebil- 
me veya askerlik bedelini nakit olarak odeyebilme se^enekleri sunuldu. Askerlik 
konusu ve yabancilara emlak sati§ma dair duzenlemeler daha sonra yapilacakti. Il- 
tizam konusu Gulhane Hatti’nda oldugu gibi, bu fermanda da yer aldi ve yava§ ya- 
va§ kaldirilacagina vurgu yapildi. Paranin degerini yukseltmek amaciyla bir banka- 
nin kurulmasi ve ulkede yollar ve kanallar in§a etmek gibi imar faaliyetleri de fer-
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manda soz konusu edildi. Islahat Fermani’nda belirtildigi uzere, butun halki ilgi- 
lendiren konularm goru§uldugu toplantilara katilmak uzere gayrimuslim gruplarm 
temsilcileri de bir yilligma Meclis-i Vala uyeligine kabul edildi; gayrimuslimlerin 
meclise daimi uye olabilmeleri iyin 1864 yilma kadar beklemeleri gerekecekti.

Goruldugu gibi, Tanzimat Fermani muslim ve gayrimuslim butun halkm; Isla
hat Fermani ise, neredeyse sadece gayrimuslimlerin durumunu iyile§tirmeyi amay- 
lamaktaydi. Tanzimat Fermani iy dinamiklerin zorlamasiyla, Islahat Fermani ise, ta- 
mamen di§ baskilarin ve yabanci elyilerle yapilan muzakerelerin sonucunda orta- 
ya yikti. Tanzimat Fermani kararla§tirilip iy ve di§ kamuoyuna duyuruldugu ve ul- 
keyi her hangi bir taahhut ve yukumluluk altina sokmadigi halde, Islahat Fermani, 
Paris Anla§masi’nm 9. maddesinde soz konusu edilerek devleti taahhut altina sok- 
tu; gayrimuslimlere verilen haklarin uygulanmadigi gerekyesiyle yabanci devletle- 
rin Osmanli Devleti’nin iy i§lerine mudahale etmelerine de zemin hazirladi.

Kirim Sava§i, hazineye buyuk bir maliyet yukledigi gibi, mali dengeleri bozarak 
ulkeyi di§ bory sarmalina surukledi. 30 Mart 1856’da imzalanan Paris Antla§masi ile 
Osmanli Devleti’nin butunlugu ve bagimsizligi, §eklen de olsa anla§mayi imzala- 
yan devletlerin ortak garantisi altina alindi. Islahat Fermani’nin ilaniyla birlikte, Os
manli devlet adamlarinin beklentisinin tersine, buyuk guylerin devletin iy i§lerine 
daha fazla mudahil oldugu yeni bir surece girildi. Anla§ma imzalandigi sirada ikti- 
darda olmayan Mustafa Re§id Pa§a, bu sakincaya dikkat yekerek fermani ele§tirdi.

Muslumanlar, di§ baskilar sonucunda neredeyse sadece gayrimuslimlere yone- 
lik haklar sagladigi ve Muslumanlarin hakim millet olma durumunu ortadan kaldir- 
digi; gayrimuslim cemaat onderleri, cemaatleri uzerindeki guylerini sinirlandirdigi 
iyin fermana kar§i tavir aldi. Cemaatlerinden topladiklari paralar yerine maa§a bag- 
lanmalari ve cemaat i§lerini yuruttukleri meclislere halktan ki§ilerin de seyilmesi 
ruhbanin tepkisini yekti. Fermani sicak kar§ilayan gayrimuslimler ise, kendilerine 
askerlik yapma veya askerlik bedeli odeme yukumlulugunu getirmesinden ho§lan- 
madi. Diger yandan, Yahudi ve Ermenilerle ayni seviyeye getirilmeleri, oteden be- 
ri imtiyazli durumda bulunan Rumlari tedirgin etti.

Fermanin Uygulan>§>
Babiali’de Sami Pa§a, Mumtaz Efendi, Suphi Bey ve Ahmed Refik Bey’den olu§an 
bir komisyon kuruldu ve fermanin maddelerinin uygulanmasina oncelikle Huda- 
vendigar sancagindan ba§lanmasma karar verildi. Fermanin getirdigi ayin serbest- 
ligi uzerine kiliselerde yanlarin yalinmaya ba§lamasi Muslumanlarin tepkisini yek
ti; gayrimuslimler arasinda da Muslumanlarin kendilerine saldiracagina dair soy- 
lentiler yayildi. Bu gergin ortamda, Mara§, Halep, §am, Lubnan, Cidde, Girit, Bos- 
na-Hersek gibi ulkenin farkli yerlerinde degi§ik tarihlerde fermana tepki goster- 
mek veya yeni haklar istemek amaciyla ayaklanmalar ve gayrimuslimlerle Muslu- 
manlar arasinda yati§malar yikti.

1858’de Cidde’de konsoloslarin oldurulmeleri uzerine Ingiliz ve Fransiz donan- 
malari §ehri topa tuttu. Osmanli hukumeti Avrupa’nin baskilarini azaltmak uzere 
kabul ettigi Paris Antla§masi’nm 9. maddesinin esasinda kendi iyi§lerine mudahale 
araci oldugunu da fermanin uygulanma surecinde boylece aci bir §ekilde ogren- 
mi§ oldu. Anla§maya imza koyan devletler ise fermanin uygulanmamasindan dola- 
yi Osmanli Devleti’ni ele§tirmekteydiler. Istanbul’da da butun bu geli§melerden ra- 
hatsiz olanlar vardi. Nitekim, 1859’da Istanbul’daki bazi askerler, devlet gorevlileri 
ve siviller padi§ahi tahttan indirmek amaciyla Kuleli Vakasi diye adlandirilan sui- 
kasti planladilarsa da, eyleme geyemeden yakalandilar.
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ingiltere’nin islahat projesi:
ingiltere, Meclis-i Vala ile 
Meclis-i Tanzimat’ in 
birlegtirilerek olu§turulacak 
meclise muslim ve 
gayrimuslimlerin uye olmasi, 
yeni meclisin adliye 
sistemiyle gayrimuslimlerin 
§ah i tlig irin  kabulunu 
saglayacak duzenlemeleri 
yapmasi, agilacak yeni 
okullarda muslim ve 
gayrimuslim gocuklarinin 
beraberce okutulmasi, 
elgilerin gikayetgi oldugu 
devlet memurlarinin bu 
mecliste yargilanmasi ve 
valilerin maiyetine birer 
gayrimuslim mustegar 
atanmasi gibi, bir kismi 
hakikaten agir gartlar 
oneriyordu. Rusya'nin teklifi 
ise, uluslararasi bir tahkikat 
komisyonunun kurulmasiydi.

Avrupa devletlerinin 1859’da ferman hukumlerinin uygulanmadigi gerekyesiy- 
le Osmanli Devleti’ne bir memorandum vermeleri uzerine Rumeli’ye mufetti§ler 
gonderildi; ancak, bu giri§im, §ikayet ve uluslararasi baskilari dindirmedi; aksine 
hukumetin uysal davrani§i hem buyuk devletleri hem de gayrimuslim unsurlari da- 
ha da cesaretlendirdi. Rusya ve Ingiltere, kendi baki§ ayilarma gore birer proje su- 
narak Osmanli Devleti’nin yapmasi gereken islahatlari siraladi. Ozellikle Ingilte
re’nin projesi gayet agir §artlari ta§imaktaydi. Babiali, bu baskilari azaltmak ama- 
ciyla fiubat 1861’de adalet ve vergi sistemini islah edecegini ve vilayetlerde guven- 
ligi saglayacagini duyurdu. Tanzimat’tan sonra kari§mi§ ve isyanlara sahne olmu§ 
olan Lubnan’da Marunilerle Durziler arasinda meydana gelen olaylara Avrupali 
devletler mudahale etti ve 1861’de Lubnan iyin ozel bir nizamname yikarilarak mu- 
tasarrifligina bir Hiristiyan atandi.

25 Haziran 1861’de Sultan Abdulmecid’in olumu uzerine tahta geyen kardefl 
Sultan Abdulaziz, biraz da Ali Pa§a ve Fuad Pa§a’nm etkisiyle reformlari surdure- 
cegini ayikladi. Uyuncu Unite’de ayiklandigi uzere, 1864’te Fransa’dan etkilenerek 
yapilan Vilayet Nizamnamesi, once pilot bolge olarak belli yerlerde uygulanip ba- 
§arili olduktan sonra yava§ yava§ ulkeye yaygmla§tirildi ve ta§ra te§kilati yeniden 
duzenlendi.

1860’larin ba§mdan itibaren yapilan kilise duzenlemeleri de fermanin ongordu- 
gu onemli konulardan biriydi. Ozellikle Rum patrigi fermani uygulamakta yekin- 
gen davranarak bir sure direndi. Neticede 1862’de Rumlara, 1863’te Ermenilere ve 
1865’te de Yahudilere verilen cemaat nizamnameleri adeta birer anayasaya huk- 
mundeydi. Boylece her uy cemaat de, dini i§lerini gorecek ruhani meclislerin ya- 
ninda, egitim, hastahane ve diger idari i§lerle ugra§an ikinci bir meclise kavuflu. 
Ermenilerle Yahudilerin meclis yapilariyla nizamnameleri Rumlarinkine nazaran 
daha sivil, daha laik ve daha etkindi. Her uy cemaatin nizamnameleri de degi§ik 
nedenlerden dolayi duzgun bir biyimde i§letilemedi ve bu duzenlemeler cemaat iyi 
yati§malari azaltamadi. Boylece, tebaa arasinda olu§turulmaya yali§ilan entegras- 
yon ve birlik, tam tersi bir sonuca donuflu ve cemaatler, aralari daha da kesin du- 
varlarla orulu olan kompartimanlar haline geldi. Ayrica, devletin bu duzenlemeler- 
den umdugu di§ mudahalelerin azalmasi yonundeki beklentisi de geryekle§medi.

Islahat Fermani’na uygun olarak devlet memuriyetine alinmaya ba§lanan gayri- 
muslimler, askerlik yukumluluklerini yerine getirmede direny gosterdiler. Bunun 
uzerine 1857’de yapilan bir duzenlemeyle “bedel-i askeri” isimli vergiyi odeyerek 
askerlikten muaf olmalarina izin verildi. Gerek millet nizamnameleri ve gerekse 
gayrimuslimlerin yeni haklar kazanarak memuriyete kabulleri, Osmanli tebaasi 
arasinda entegrasyona ve Osmanlilik projesine fazla bir katki saglamadi. Zira, ce- 
maatlerde sivil gruplarin yonetimde on plana yikarak kurduklari okullarla yayim- 
ladiklari gazeteler sayesinde laik yapinin guylenmesi milliyetyiligi tetikledi; cema
atler, geleceklerini Osmanli kimligi altinda toplanip entegrasyon surecine katki 
yapmak yerine, tam aksi dogrultuda Osmanliliktan uzakla§ip bagimsizlik talepleri- 
ni dile getirmekte gorduler. Buna ragmen, cemaat nizamnameleriyle uygulamala- 
rinin 1876’da hazirlanan Kanun-i Esasi ve anayasa kulturune belli bir katki yaptigi 
da du§unulebilir.

Tanzimat’tan sonra ozellikle Balkanlarda yikan Sirp, Karadag, Rumen ve Bulgar 
isyanlari bir sure sonra milli hareketlere donuflu; Rusya ve Avrupa devletlerinin bu 
hareketlere mudahale edip arka yikmalari, asileri daha da cesaretlendirdi. Bu ise, Os
manli devlet adamlarinin Tanzimat’tan beklentisi olan Osmanli entegrasyonu proje- 
sini baltaladi. Diger yandan 1869’da yikanlan Tabiiyyet-i Osmaniyye Kanunu’yla Os-
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manli uyrugundan yikma hukumetin iznine baglandi ve Musluman olsun gayrimus- 
lim olsun Osmanli ulkesinde ya§ayan herkes “Osmanli” olarak kabul edildi. Butun 
bu karma§a ve sikmtilar iyerisinde Islahat Fermani’nda on gorulen hapishanelerle 
maliyenin islahi, i§kencenin yasaklanmasi ve ulke genelinde imar ve baymdirlik fa- 
aliyetlerine giri§ilmesi konularinda kayda deger ilerlemeler geryekleflirilemedi.

Hukumet, sayilari giderek artan gazete ve dergileri ve dolayisiyla da gittikye 
onem kazanan kamuoyunu denetim altmda tutabilmek amaciyla, 1864’te Fransiz 
Basin Kanunu’ndan da yararlanarak Matbuat Nizamnamesi’ni ne§retti. Bu tarihe 
kadar matbuati duzenleyen bir kanun veya nizamname yoktu; gazete veya dergi- 
ler yayimlanmadan once Takvimhane’ye verilir ve sakincali olup olmadiklari de- 
netlenirdi. Ali Pa§a, 1867’de yikardigi Kararname-i Ali ile basin uzerindeki sinirla- 
malari daha da ileri goturdu ve gazete kapatilmasini kolayla§tirdi.

Bu arada zikredilmesi gereken bir konu da, Fransa Imparatoru III. Napolyon’un 
kendisini Paris Sanayi Sergisi’ne davet etmesi uzerine Sultan Abdulaziz’in Avrupa 
seyahatine yikmasidir. Padi§ah, 21 Haziran 1867’de yaninda veliaht, §ehzadeler, Ha- 
riciye Naziri Fuad Pa§a ve diger maiyeti oldugu halde Istanbul’dan ayrildi. Gezinin 
amaylarindan birisi Avrupa kamuoyundaki Osmanli imajinm duzeltilmesine katki 
yapmakti. Yakla§ik bir buyuk ay suren seyahati esnasinda Paris, Londra, Liege, 
Koblenz, Viyana ve Budape§te’yi ziyaret etti; III. Napolyon, Ingiltere Kraliyesi Vic
toria, Belyika Krali II. Leopold, Prusya Krali I. Wilhelm ve Avusturya-Macaristan im
paratoru Franz Joseph’le goruflu ve Avrupa’yi ziyaret eden ilk Osmanli padi§ahi ol- 
du. Sadrazam Ali Pa§a ise Istanbul’da kalarak devlet i§lerini yuruttu. Seyahati esna
sinda askeriye, egitim ve sanayi kurumlarini ziyaret ve Avrupali sanayici ve giri§im- 
cileri kabul eden padi§ah, 7 Agustos 1867’de Varna uzerinden Istanbul’a dondu.

Re§id Pa§a’nm olumunden sonra, genel olarak Babiali’nin hakimleri olan Fuad 
Pa§a’nm 1869’da ve Ali Pa§a’nm da 1871’de vefat etmelerinin ardindan, saray ve 
Babiali arasindaki iktidar mucadelesi yeniden ba§ladi. 1871-1875 arasinda sadare- 
tin sekiz defa el degi§tirmesi bu mucadelenin §iddetini gostermektedir. Sultan Ab
dulaziz’in 8 Eylul 1871’de sadarete atadigi Mahmud Nedim Pa§a, duzenleme adi al- 
tinda Ali Pa§a’nm ekibini tasfiye ve merkez ile ta§ra burokrasisini altust etti; me- 
murlarin bir kismini gorevlerinden aldi, bir kisminin yerlerini degi§tirdi ve vilayet- 
lerin tahsisatini kisti. Di§ siyasette ise, Fuad ve Ali Pa§alarm Avrupa eksenli yizgi- 
sinden ayrilarak Rusya’ya meyletti.

Tanzimat reformlari, planli ve programli olmaktan ziyade, pratik ihtiyaylara ce- 
vap verebilecek bir nitelikteydi. Tanzimatyilarin sikintisi, reformlari ozumseyip ha- 
yata geyirecek memurlara, saglam bir mali yapiya, yani paraya ve reformlar iyin 
gerekli olan zamana sahip olmamalariydi. Egitim i§ine gey el attilar. £unku, §ey- 
hulislamlik ve Evkaf-i Humayun Nezareti gibi dini kurumlarin gozetimi altmda bu- 
lunan egitime mudahaleyi goze alamadilar. Maliyenin durumu, uygulanan yeni 
programlarm ba§arili olmamasi ve reformlarm getirdigi ekstra giderler sonucunda 
daha da bozuldu ve etkili bir vergi tahsil sistemi olu§turulamadi. Mali kriz, burok- 
rasinin ve kadrolarm geni§lemesine ve israfa paralel olarak daha da agirla§ti. Tan- 
zimatyilar, bir yandan devletin varligmi tehdit eden iy ve di§ sorunlarla ugra§irlar- 
ken bir yandan da reform yapmak zorunda kaldilar.

Buyuk devletlerin istanbul’daki sefirleri bu donemde surekli devletin iy i§lerine 
kari§arak mevcut durumu daha da zorla§tirdilar. Esasmda bu konudaki sorumlulu- 
gun onemli bir kismi Sultan Abdulmecid’le Mustafa Re§id Pa§a’ya aitti. Zira, Sultan 
Abdulmecid, onceki padi§ahlarm aksine ingiltere’nin istanbul Sefiri Stratford Can
ning ile bizzat ve sik sik goru§erek bilgi ali§ veri§inde bulundu. Re§id Pa§a ise,
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1845’te Hariciye Nezareti’ne ve 1848 ile 1855’te Sadaret’e getirilmesinde Ingilte- 
re’nin destegini aldi. Bu durum, kendisinden sonra gelen devlet adamlarmin da ik- 
tidarda kalmak veya iktidari ele geyirmek amaciyla sefirlerin destegine ba§vurma- 
larma yol ayti. Nitekim, Tanzimat doneminin ileri gelenlerinden Ali Pa§a, Fuad Pa- 
§a ve Riza Pa§a Fransa; Mahmud Nedim Pa§a da Rusya’nm destegini aldi. Bu ayi- 
dan bakildiginda, Re§id Pa§a’nm, Ali Pa§a’nm sadrazamligi doneminde ilan edilen 
Islahat Fermani’ni di§ guylerin devletin iyi§lerine mudahale vasitasi sayip ele§tirme- 
si trajik bir yeli§ki olarak ortaya yikmaktadir. Devlet ileri gelenlerinin kendi arala- 
rmda yaptiklari mucadeleler de reformlarm hizmi ve ba§arisim etkiledi. Yenilikler, 
iktidar mucadeleleri, di§ guylerin mudahaleleri ve reform kar§itlarinm muhalefeti 
gibi nedenler yuzunden zaman zaman agirla§ti; hatta, bazen kesintiye ugrama 
noktasma geldi ve kurulan muesseseler, sik sik yapilan degi§ikliklerle adeta bir yaz 
boz tahtasma dondu.

Gulhane Hatt-i Humayunu'yla Islahat Fermani'm karsilastinniz.

TANZIMATTAN SONRA YAPILAN HUKUKI 
DUZENLEMELER
Hatirlanacagi iizere, Tanzimat Fermam’nda yeni bazi kanunlar yapilacagma ve 
bunlarm esas ilkelerini de, can emniyeti, mal, lrz ve namusun korunmasi, vergile- 
rin duzenlenmesi, asker alimimn lslahi ve askeriik suresinin tespitinin olu§turdu- 
guna vurgu yapilmi§ti. i§te bu ba§lik altmda fermamn ilamndan sonra yapilan ye
ni kanunlar ve mahiyetleri hakkmda bilgi verilecektir.

Ceza Hukukit: Tanzimat Fermam’yla ilan edilen can, mal, lrz ve namus doku- 
nulmazligi, muslim gayrimuslim herkesin kanun oniinde e§it olmasi ilkelerine uy- 
gun olarak 3 Mayis 1840’ta 41 maddelik bir Ceza Kanunu hazirlamp yayimlandi. 
Dagdaki yobanla veziri e§it tutan bu kanunla, sadrazamm ve ta§rada da valilerin 
keyfi uygulamalanna son verilmeye yali§ildi. Daha ziyade ta’zir cezalarim diizenle- 
yen bu kanunda murtedlere, yani, Islam’dan donenlere uygulanan olum cezasimn 
muhafaza edilmesi Avrupalilarm tepkisini yekti. Her ne kadar orli ve §er’l hukiim- 
leri birle§tirmesi yoniiyle hareket noktasi olarak yerli olsa da, kanun teknigi ve yon- 
temi bakimlarmdan Avrupa hukuk sistematiginden yararlamlarak yapilmi§tir. Bati 
hukuk teknigi kullamlarak yapilan ilk kanun olmasmdan dolayi sistematik yonden 
bazi eksiklikleri mevcuttu. Her ne kadar rii§vet bir suy olarak kanunda yer alirsa da, 
daha sonra 3 §ubat 1855’te ru§veti onlemek amaciyla Fransiz kanunlarindan ilham 
almarak Men-i Irtikab Kanunnamesi adiyla miistakil bir kanun hazirlandi.

Ceza Kanunu’nun uygulamada farkedilen eksiklikleri Meclis-i Vala’mn 1851’de 
yaptigi 43 maddelik Kanun-i Cedid ile giderilmeye yali§ildi. Bu yeni kanunun pek 
yok maddesi bir oncekinin ayniydi. Sarho§luk, kumarbazlik, kalpazanlik, kiz kayir- 
ma gibi suylarm ilave edildigi kanunun en onemli yeniligi, hiy §uphesiz kamu da- 
vasi anlayi§mi getirmesidir. Yani, artik magdur veya mirasyilari suyluyu affetse bi
le, devlet bunu kamu davasi haline getirip suyluyu cezalandirma yoluna gidebile- 
cekti; ancak, savcilik kurumu o donemde olmadigi iyin kamu adma davanm nasil 
ve kimler tarafmdan takip edilecegi hususu kanunda belli degildi.

Yukarida izah edildigi uzere, 1856’da iy ve di§ kamuoyuna ilan edilen Islahat 
Fermani’yla birlikte imparatorluktaki gayrimuslim unsurlara yeni bazi haklar tanm- 
di ve Osmanli hukukunu bu yeni duruma uygun hale getirilmek amaciyla bir ta- 
kim duzenlemeler yapildi. Meclis-i Ali-i Tanzimat’ta Ahmed Cevdet Pa§a’mn ba§- 
kanligmda bir komisyon kuruldu ve 9 Agustos 1858’de, 1810 tarihli Fransiz Ceza
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Kanunu’nun adeta bir ozet tercumesi olan 264 maddelik Ceza Kanunname-i Hu- 
mayunu hazirlandi. Tercume bir kanun olmasma ragmen uzerinde ciddi degi§ik- 
likler ve ilaveler de yapilmi§tir. £ok e§lilik, kisas ve diyet gibi bazi §er’l hukumler 
kanuna eklendigi gibi, ye§itli suylara verilecek olan cezalar da Fransa Ceza Kanu- 
nu’na oranla daha du§uk tutuldu; ayrica, Fransiz Ceza Kanunu’nda mevcut olan 
devlet ba§kanma ve hurriyete saldiri gibi bahislere Turkye metinde yer verilmedi. 
Kanun, gayrimuslim unsurlarm da yararlanabilmesi iyin Rumca, Ermenice ve Bul- 
garca olarak da yayimlandi.

24 Ocak 1870’te 1857 tarihli Fransiz Askeri Ceza Kanunu esas almarak bir As- 
keri Ceza Kanunu olu§turuldu. Fransiz Askeri Ceza Kanunu, daha once tercume 
edilmi§ olmasma ragmen, Ceza Kanunu’na uygun hale getirilmemi§ ve uyarlanma- 
mi§ti. Bunun uzerine Keyecizade Mehmed Fuad Pa§a’nm ba§kanligmda askeri yet- 
kililer, Dar-i fiura-yi Askeri uyeleri ile Ahmed Cevdet Pa§a’dan olu§an ozel bir ko- 
misyon tarafmdan gozden geyirilerek duzenlendi ve onaylanarak yururluge girdi; 
ancak, muhakeme usulune dair olan hukumler yeni kanun kapsamma almmadi.

T icaretH ukuku: Osmanli ticaret hukuku neredeyse tamamen Fransa’dan akta- 
rilmi§tir. 1807 tarihli Fransiz Ticaret Kanunu’nun birinci ve uyuncu bolumlerinin 
almmasiyla 26 Temmuz 1850’de olu§turulan Kanunname-i Ticaret, ozel hukuk 
alanmda yapilan ilk kanundur. Gerekye layihasmda her ne kadar bu kanunun yu- 
rurlukteki ticaret kanunlarmdan tertip ettirildigi gibi genel bir ifade kullaniliyorsa 
da, zikredildigi uzere Fransiz Ticaret Kanunu’ndan aktarilmi§ti. Muhtemelen iy ka- 
muoyunca tepki yekmemek amaciyla boyle bir yola ba§vurulmu§ ve konu genel 
bir ifadeyle geyi§tirilmi§ti. Ote yandan Fransiz Ticaret Kanunu’nun ikinci bolumu, 
1855’te Iflas Kanunnamesi ve dorduncu cildi de 1860’ta Ticaret Kanunu’na Zeyl 
ba§liklari altmda iktibas edildi. Bu ilave kanunla birlikte, ayrica, on bir yerde ye
ni ticaret mahkemeleri kuruldu ve yetkileri tum ticari davalari kapsayacak §ekilde 
geni§letilerek Fransiz ornegine gore te§kilatlandirildi. 15 Ekim 1861’de ise, bu 
mahkemelerde, dava ayilmasmdan sonlandirilmasma kadar geyen a§amalardaki 
usul sorununu yozebilmek amaciyla Fransa Ticaret Usul Kanunu, Usul-i Muhake- 
me-i Ticaret Nizamnamesi adiyla aktarildi. Ancak, deniz ticaret hukuku kismi ha- 
la eksikti. Bu eksiklik, Fransiz Ticaret Kanunu’nun deniz ticaretiyle ilgili olan ikin
ci cildi esas almip Hollanda, Sardunya, Sicilya, Belyika ve Prusya kanunlarmdan 
da yararlanilarak 21 Agustos 1863’te hazirlanan Ticaret-i Bahriyye Kanunname- 
si’yle giderilebildi.

Butun bu hukuk aktarmalari yapilirken, bazen iki toplum arasmdaki gelenekle- 
rin ve teamullerin goz ardi edilmesi, bazen de eksik ve yanli§ tercumelerin yapil- 
masi uygulamada sorunlara neden olabiliyordu. Nitekim, faizin Islam hukukuyla 
yati§masi birinciye; kanunlar tercume edilirken yakla§ik uyte bir oranmda eksilt- 
meye gidilmesi ve Fransiz kanunlarmm butunlugu, yani, Code Civil (Medeni Ka- 
nun)’le ve diger kanunlarla birlikte ele almmamasmm yarattigi sorunlar da ikinci- 
ye ornek olarak verilebilir. £unku, hukuk sistemi bir butun olarak ele almdigmda 
anlamlidir. Butunluk olmaz ve sadece iylerinden bazi kanun ve tuzukler, o da ek- 
siltilerek aktarilirsa bunun sorunlara neden olmasi kaymilmaz olur.

Toprak Hukuku: Toprak hukuku alanmda yapilan en onemli kanun olan Arazi 
Kanunnamesi, 1858 yilmda Ahmed Cevdet Pa§a’nm ba§kanligmdaki bir heyet tara
fmdan hazirlanmi§tir. Sistematigi bakimmdan Batili etkiler ta§irsa da, iyerigi yonun- 
den bu donemde Mecelle ile birlikte meydana getirilen iki yerli ve milli kanundan 
biridir. O doneme kadar uygulanagelen arazi hukuku esaslarmm bir araya getiril- 
mesiyle olu§turulmu§ ve toprak hukuku alanmdaki kari§ikliga son vermeyi amay-
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lami§tir. Ancak, kanun, arazi hukukunun tamammi ele almami§ ve mulk araziyle 
ilgili hukumler fikih kitaplarinda incelendigi iyin kanunun kapsami di§mda birakil- 
mi§tir. 132 maddelik bu kanunname yapilan bazi ufak tefek degi§ikliklerle Cum- 
huriyet donemine kadar yururlukte kalmi§tir.

M edeni H ukuk: Tanzimat’tan sonra Osmanli Devleti’nde bir medeni kanun ih- 
tiyaci gundeme geldi ve 1855’te boyle bir kanunu hazirlama amaciyla Meclis-i Tan- 
zimat’m bunyesinde Ru§du Molla Efendi’nin ba§kanligmda bir komisyon kuruldu. 
Komisyon, Metn-i Metin isimli bu kanun yali§masimn sadece bugun metni elimiz- 
de bulunmayan Kitabu’l-Buyu’ kismmi hazirlayabildi ve dagilmak zorunda kaldi. 
Sadrazam Mehmed Emin Ali Pa§a, bu ba§arisiz giri§imden sonra 1867’de Fransa’nm 
Istanbul Sefiri Mosyo Bourree’nin de etkisiyle 1804’te Napolyon doneminde hazir- 
lanan Fransiz Medeni Kanunu’nun (C ode Civil) tercume ve adaptasyonunu gunde- 
me getirdi; hatta, bu i§ iyin bir komisyon bile kurdurttu. Ancak, Keyecizade Meh
med Fuad Pa§a ba§ta olmak uzere bazi devlet adamlarmin Hiristiyan bir ulkenin 
medeni kanununun Musluman bir ulkede tatbikinin uygun olmadigi gerekyesiyle 
kar§i yikmalari neticesinde Ahmed Cevdet Pa§a’mn ba§kanligmda kurulan Mecelle 
Komisyonu, yakla§ik sekiz senelik bir yali§manm sonucunda eksik de olsa Mecel- 
le-i Ahkam-i Adliyye’yi hazirladi.

Tanzimat doneminde hazirlanan en onemli ve milli kanun olup esas olarak 
borylar ve kismen de e§ya ve yargilama hukukuna dair maddeleri iyerir. Aile ve mi
ras hukukuna dair bahisler yoktur. Hanefi fikhma gore hazirlanan bu kanun toplam 
16 kitap ve 1851 maddedir. Her kitap hazirlandiktan sonra hemen yururluge konul- 
du. Nizamiye mahkemelerinin ihtiyaylarini gidermeyi hedeflemekteydi. Osmanli 
Devleti’nin yikilmasindan sonra da bazi ulkelerde uzun sure yururlukte kaldi.

M ali H ukuk: Tanzimat doneminde mali hukuk alaninda da pek yok duzenle- 
meler yapildi. Ancak, bunlar daha ziyade nizamname, kararname veya talimatna- 
me olarak yayimlandigi ve sayilan onlarla ifade edilebilecegi iyin burada ayrmtili 
olarak degerlendirilmeyecektir. Bunlar, tanmla, sanayiyle, ticaretle ve onemli bir 
kisnu da vergi ve vergi tahsiliyle alakalidir. 0§iir vergisi ve gumriiklerle ilgili dii- 
zenlemeler agirligi olu§turmaktadir.

Mali hukuk alaninda yapilan onemli diizenlemelerden birisi 1855 tarihinde ya
pilan Biitye Nizamnamesi’dir. Ilk yapilan biitye nizamnamesi ozelligini de ta§iyan 
bu nizamnameyle devletin giderleri, merkez dairelerinin giderleri ve genel gider- 
ler olmak iizere; gelirleri de, yine dogrudan ve dolayli toplananlar olmak iizere iki- 
§er ana ba§lik altmda toplanmaktadir. Biityenin hazirlanma biyimi ve prosedurii de 
bu tuziikle belirlendi. Nizamnamenin tatbikatta goriilen eksiklikleri 1874’te yikan- 
lan 16 maddelik bir nizamnameyle giderildi. Hukiimet, bu arada, 1863-64 senesin- 
den itibaren butyeleri yayimlamaya ba§ladi.

186l’de Avmpa hukukundan da esinlenerek 68 maddelik gayet geni§ ve onemli 
olan “Umur-i Maliyyeye Dair Nizamname’’ yayimlandi. Bu nizamnameyle koy, kaza, 
sancak ve vilayetlerde devlet gelirlerinin tahsili ve harcanma biyimleri duzenlendi.

K I T A P

(SIRA SiZDE 

-------------

Bati hukukunun benimsenmesi ve yapilan yeni kanunlarla ilgili geni§ bilgi icin bkz. Gulnihal 
Bozkurt, Batt Hukukunun Ttirkiye’de Benimsenmesi, Ankara 1996; Hif/.i Veldet, “Kanun- 
lastinna Hareketleri ve I'an/.iinat ”, Tanzimat I, Maarif Matbaasi, istanbul 1940, s. 139-209-

Avrupa hukuk teknigi kullanilarak yapilan ilk kanun hangisidir?
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Ozet

Turk modernlegme tarihinin en onemliyapi taflla- 
1 nndan birisi olan Tanzimat Ferm am ’nm  hazir-

lamflim ve etki eden faktorleri tammlayabilme, 
Tanzimat Fermani, Osmanli modemle§me tarihi 
ayismdan onemli ve sonraki geli§meleri etkile- 
mi§ bir belgedir. Literaturde bu belgenin hazirla- 
ni§mda Mustafa Re§id Pa§a’ya yok onemli bir rol 
biyilir. Re§id Pa§a’nm bu donem yeniliklerindeki 
rolu inkar edilemez. Ancak, Osmanli sistemi ayi- 
sindan geleneksel anlayi§tan siyrilip yepyeni bir 
duzen getiren boyle onemli bir donu§umun bir 
ki§inin iradesiyle olmasi mumkun degildir. Nite- 
kim, Re§id Pa§a henuz Londra’da iken tahta yi- 
kan Sultan Abdulmecid’in kamuoyuna yayimla- 
digi hatt-i humayunlarda Gulhane Hatt-i Huma- 
yunu’nun onemli ilkelerine rastlandigi gibi, fer- 
manin ilanindan once ileri gelen ulema, burokrat 
ve askerlerin katilimiyla toplanan Me§veret Mec- 
lisi’nde Tanzimat Fermam’mn ilkeleri goru§ulup 
kabul edilmi§tir. Daha sonra bu ilkeler Tanzimat 
Fermani ve padi§ahm buyrugu olarak Gulhane’de 
iy ve di§ kamuoyuna ayiklanmi§tir.

Tanzimat’la birlikte ortaya gikan Osmanlicilik 
projesini anlayip gozumleyebilme,
Osmanli Devleti, once Sirplarm ve ardmdan da 
1821’de Rumlarin ayrilikyi taleplerle isyan edip 
neticede Sirplarm ozerk bir yapiya ve Mora Isya- 
ni sonunda da Yunanlilarm bagimsizliklarma ka- 
vu§masi ve II. Mahmud doneminde ulkenin de- 
gi§ik yerlerinde iy kari§ikliklarm ortaya yikmasiy- 
la birlikte yepyeni bir surece girmi§ oldu. Bu su- 
reyte imparatorlugu olu§turan farkli unsurlari bir 
arada tutabilmek iyin artik yeni birtakim yozum- 
lerin ortaya konulmasi gerekiyordu. Bu yozum 
ister Musluman isterse gayrimuslim olsun ulkede 
ya§ayan butun insanlari kanun ve devlet onunde 
e§it bir duruma getirmekti. i§te Gulhane Hatt-i 
Humayunu’yla iy ve di§ kamuoyuna ayiklanan 
bu durum, bazilarinin iddia ettigi gibi Avrupa 
devletlerinin zorlamasindan ziyade, Osmanli 
Devleti’nin iy dinamiklerinin urunu olarak ortaya 
yikti. Bu fermanm ilkeleri dogrultusunda daha 
sonra yapilan siyasi ve hukuki duzenlemelerle 
butun tebaa Osmanlilik kimligi altmda birle§tiril- 
meye gayret edildi. Ulke ve ozellikle gayrimus- 
lim tebaa uzerinde oynanan emperyal oyunlarm 
yogun oldugu boyle bir donemde Osmanli yo- 
neticilerinin bu projesinin belli olyude ba§arili 
oldugu ifade edilebilir.
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Islahat Fermam ’n m mahiyetini agiklayabilme, 
Islahat Fermani, gerek hazirlam§ bigimi gerekse 
igerigi bakimindan daha once ilan edilen Tanzi- 
mat Fermani’ndan farkli olup Avrupa ulkelerinin 
baskilari sonucunda yayimlanmi§tir. Kirim Sava- 
§i’nda Rusya’ya kar§i Osmanli Devleti’nin yanin- 
da yer alan Ingiltere ve Fransa, ulkedeki gayri- 
muslimlerin durumunu duzeltmek amaciyla bazi 
giri§imlerin yapilmasini Osmanli Devleti’ne oner- 
di. Osmanli Devleti, bunu reddetti; ancak, ulus- 
lararasi baskilara daha fazla dayanamadi ve bir 
Me§veret Meclisi toplayarak gayrimuslimlerin 
mahkemelerde §ahitliklerinin kabul edilmesi, ciz- 
yenin kaldirilmasi, kiliselerinin tamir ve yenilen- 
mesi gibi konulari muzakere etti. Neticede, gay
rimuslimlerin devlet hizmetinde istihdami, kilise- 
lerin onarimi ve yenilenmesi, cizyenin kaldirilip 
iane-i askeriyye adiyla tahsil edilmesi gibi husus- 
lar kabul edildi. Bu hususlar daha da ayrintilan- 
dirilarak 18 §ubat 1856’da, Paris Kongresi’nden 
bir hafta once ig ve di§ kamuoyuna agiklandigi 
gibi, gayrimuslimlere yonelik bir islahat progra- 
minin uygulanacagi Paris Antla§masi’na da gire- 
rek uluslararasi bir mahiyet aldi. Avrupa devlet- 
leri daha sonra bunu Osmanli Devleti’nin igiflle- 
rine mudahale araci olarak kullandilar. Boylece, 
Islahat Fermani, Avrupa devletlerinin baskisiyla 
sadece gayrimuslimlere yonelik haklar taniyan 
bir proje oldu ve Muslumanlarla gayrimuslimler 
arasinda olu§turulmak istenen entegrasyona da 
bir yerde sekte vurdu.

Turkiye’de m odern hukukun oluflum surecini 
4  rasyonel ve tarihi bir zeminde tartigabilme,

Tanzimatgilar, Gulhane Hatt-i Humayunu’yla ilan 
edilen ilkelere uygun bazi yeni kanunlarin yapil- 
masi tespitine yonelik olarak 1840’tan itibaren 
kanunla§tirma surecini ba§lattilar. Yapilan kanun 
ve tuzuklerin bir kismi yerli hukuktan ve onemli 
bir kismi ise Avrupa, ozellikle de Fransa huku- 
kundan yararlanilarak hazirlandi. Bu kanunlar 
ceza hukukundan, ticaret hukukuna, toprak hu- 
kukuna, mali ve medeni hukuka kadar ihtiyag 
duyulan geni§ bir yelpazede yapildi. Avrupa hu- 
kukundan butun bu aktarmalar yapilirken, za- 
man zaman iki toplum arasindaki gelenek ve uy- 
gulamalarin goz ardi edilmesi bazi sorunlara ne- 
den oldu. En onemli sorun, adaptasyon ve ikti- 
baslarin hukuk butunlugu goz onunde bulundu- 
rulmadan yapilmasiydi. Bu donemde gikarilan 
en onemli ve yerli iki kanun 1858 Arazi Kanun- 
namesi’yle ilk Osmanli medeni kanunu olan Me- 
celle-i Ahkam-i Adliyye idi. Bu iki kanun gele- 
neksel uygulamalarin ve hukukun Avrupa hu
kuk teknigine gore bir araya getirilmesiyle olu§- 
turuldu. Gerek geleneksel hukuktan gerekse Av- 
rupa hukukundan yararlanilarak yapilan bu yeni 
kanunlarin, uygulamada ortaya gikan eksiklikle- 
ri zamanla yapilan ilavelerle giderilerek impara- 
torlugun sonuna kadar, hatta, bir kisminin impa- 
ratorlugun pargalanmasindan sonra da Osmanli 
mirasi uzerinde kurulan yeni ulkelerde bir sure 
daha uygulandigini goruyoruz. Bu mirastan pa- 
yini alan ulkelerin ba§mda da Turkiye Cumhuri- 
yeti gelmektedir. Osmanli doneminde yapilan 
kanunlarin bir kismi cumhuriyet doneminde de 
uzun sure kullanilmi§tir.
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Kendimizi Sinayalim
1. Tanzimat Fermani ne zaman ilan edildi?

a. 17 Temmuz 1839
b. 1 Temmuz 1839
c. 8 Kasim 1839
d. 3 Kasim 1839
e. 16 §ubat 1856

2. Sultan Abdulmecid tahta yiktigmda ve culus hatt-i 
humayununu yayimladiginda Mustafa Re§id Pa§a nere- 
deydi?

a. Istanbul
b. Londra
c. Paris
d. Berlin
e. Roma

3. Tanzimat Fermani ile yapilacak yeni duzenlemelerin 
ayrintilarini goru§mek uzere a§agidaki meclislerden 
hangisi gorevlendirilmi§tir?

a. Meclis-i Vukela
b. Meclis-i Tanzimat
c. Meclis-i Vala
d. Meclis-i Ali-i Umumi
e. Dar-i §ura-yi Askeri

4. Padi§ahm ve yonetici elitin yetkilerini sinirlandirdigi 
gerekyesiyle Tanzimat Fermani’ni ele§tiren Avrupali 
devlet adami a§agidakilerden hangisidir?

a. Stratford Canning
b. Francois Guizot
c. Prens Metternich
d. Palmerston
e. Winston Churchill

5. Islahat Fermani’nin ilanindan once alinan bir karar- 
la cizye kaldirilip yerine a§agidakilerden hangisi kon- 
mu§tur?

a. Vergi
b. A§ar
c. Caize
d. Iane-i Askeriyye
e. Adet-i Agnam

6. Yabanci devletlerin mudahalelerine yol ayacagi ge- 
rekyesiyle Islahat Fermani’ni ele§tiren Osmanli devlet 
adami a§agidakilerden hangisidir?

a. Sadik Rifat Pa§a
b. Ali Pa§a
c. Kibrisli Mehmed Pa§a
d. Fuad Pa§a
e. Mustafa Re§id Pa§a

7. Ilk cemaat nizamnamesi hangi gayrimuslim gruba 
verildi?

a. Rumlara
b. Yahudilere
c. Ermenilere
d. Latinlere
e. Katoliklere

8. Iktidara gelebilmek veya iktidarda kalabilmek iyin 
yabanci sefirlerin yardimina ba§vurma gelenegini ba§la- 
tan devlet adami a§agidakilerden hangisidir?

a. Mahmud Nedim Pa§a
b. Riza Pa§a
c. Huseyin Avni Pa§a
d. Midhat Pa§a
e. Mustafa Re§id Pa§a

9. Kamu davasi anlayi§i hangi kanunla hukukumuza 
girmi§tir?

a. 1840 Ceza Kanunu
b. 1851 Kanun-i Cedid
c. 1858 Ceza Kanunu
d. Askeri Ceza Kanunu
e. Mecelle-i Ahkam-i Adliyye

10. 1855 ’te hazirlanmaya ba§layan, ancak tamamlana- 
mayan medeni kanun tasarisi a§agidakilerden 
hangisidir?

a. Metn-i Metin
b. Mecelle-i Ahkam-i Adliyye
c. Code Civil
d. Medeni Kanun
e. Kanun-i Cedit
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Okuma Pargasi
“Tanzimat’in ilanindan sonra ayan, yalniz meclislerde 
degil, idarenin a§agi kademelerinde de hakim olmakta 
devam ettiler. Yeni te§kilatta kaza mudurleri, eski mu- 
tesellimler gibi vali tarafindan o memleketin ileri gelen 
nufuzlu agalari arasindan seyilir ve memuriyetleri mer- 
kezi hukumetin tasdikiyle kesinle§irdi. 1850 tarihli bir 
fermanda Vidin’de kaza mudurlerinin de, meclisteki 
ayan gibi Tanzimat esaslarina aykiri hareketlerinden §i- 
kayet olunmakta idi. Babiali durumu bildigi halde, on- 
larin yerine gondermek iyin elinde, ozel mekteplerde 
bu i§ iyin yeti§tirilmi§ memurlar yoktu.
Tanzimat siyasetine kar§i olan ulema da bu meclislerde 
muhafazakar agalar yaninda yer almakta, bazi yerlerde 
halki ayikya isyana te§vike kadar gitmekte idiler.
Bu yolda fazla ileri giden ulemaya kar§i Meclis-i Va- 
la’nin harekete geytigine dair bu devre ait ar§iv kayitla- 
ri bulmaktayiz. Mesela Adapazari meclisinde uye bulu- 
nan muftinin kahvehanelerde vergi aleyhine halki tah- 
rik etmesi uzerine kendisi azledilmi§tir.
Amasya’da karantinaya kar§i ulemanin tahrikiyle karan- 
tina doktorunun katline sebep olanlar arasinda meclis 
uyeleri de vardi. Midilli’de Mevlevi §eyhi Abdulkadir 
Efendi ile muderris Mustafa halki isyana tahrik suyun- 
dan mecliste muhakeme edilmi§ ve muderrise §eyhulis- 
lam tarafindan ihtar gonderilmi§tir. Reayaya kar§i eski 
keyfi hareketlerinde devam etmek isteyen ve boylece 
Tanzimat esaslarini yigneyen agalarin eyalet buyuk mec- 
lislerinde veya Istanbul’da Meclis-i Vala’da muhakeme 
edildiklerini ve yeni yikarilan ceza kanunnamesine gore 
hukum giydiklerini gormekteyiz. Bazi eleba§ilar vergi- 
nin agirla§tigim one surerek halki tahrik etmekte idiler.”

Kaynak: Halil Inalcik, “Tanzimat’in Uygulanmasi ve Sos- 
yal Tepkileri”, Belleten, Sayi 112 (Ekim 1964), s. 635-636.

Kendimizi Smayahm Yan>t Anahtar>
1. d Yanitiniz yanli§ ise “Tanzimat” konusunu yeni-

den gozden geyiriniz.
2. b Yanitiniz yanli§ ise “Tanzimat Fermani’nin Ha-

zirlani§i” konusunu yeniden gozden geyiriniz.
3. c Yanitiniz yanli§ ise “Tanzimat Fermani’nin Ilam ve

Kapsami” konusunu yeniden gozden geyiriniz.
4. c Yanitiniz yanli§ ise “Tanzimat Fermani’nin ilam ve

Kapsami” konusunu yeniden gozden geyiriniz.
5. d Yanitiniz yanli§ ise “Uluslararasi Baskilar ve Fer-

manin Hazirlam§i” konusunu yeniden gozden 
geyiriniz.

6. e Yanitiniz yanli§ ise “Islahat Fermam’mn Iyerigi”
konusunu yeniden gozden geyiriniz.

7. a Yanitiniz yanli§ ise “Fermanin Uygulani§i” ko-
nusunu yenide gozden geyiriniz.

8. e Yanitiniz yanli§ ise “Fermanin Uygulani§i” ko-
nusunu yeniden gozden geyiriniz.

9. b Yanitiniz yanli§ ise “Tanzimat’tan Sonra Yapi-
lan Hukuki Duzenlemeler” konusunu yeniden 
gozden geyiriniz.

10. a Yanitiniz yanli§ ise “Tanzimat’tan Sonra Yapi-
lan Hukuki Duzenlemeler” konusunu yeniden 
gozden geyiriniz.

S>ra Sizde Yan>t Anahtar>
Sira Sizde 1
Tanzim kelimesinin yogulu olan Tanzimat, kelime ola- 
rak duzenlemek, siralamak ve islah etmek; terim olarak 
ise, Osmanli Devleti’nin idari ve hukuki sistemini yeni
den duzenlemek ve bu yeniliklerin yapildigi donemi 
nitelemek iyin kullanilir. Genel literaturde bu donem 
her ne kadar 3 Kasim 1839 tarihi ile ba§latilirsa da, son 
yapilan yali§malar Tanzimat’in ba§langicinin II. Mah
mud donemine ve ozellikle 1830’lu yillarin ikinci yarisi- 
na kadar indirilebilecegini ortaya koymu§tur. II. Mah
mud, bu donemde merkezi idareyi neredeyse tamamiy- 
le degi§tirdigi gibi, yapmi§ oldugu yeniliklerin ismini de 
“Tanzimat-i Hayriyye” olarak belirledi. Nitekim, Tanzi
mat Fermani’ndan yakla§ik bir buyuk sene once, 24 
Mart 1838’de kurdugu Meclis-i Vala’nin amaci Tanzi- 
mat-i Hayriyye’yi goru§mekti.
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Sira Sizde 2
Mustafa Re§id Pa§a, Tanzimat doneminin en onemli bu- 
rokratlarmdan birisidir; ancak, Gulhane Hatti’ni sadece 
onun eseriymi§ gibi sunmak dogru degildir. Gulhane 
Hatti gibi, Osmanli Devleti’nin siyasal ve yapisal kodla- 
rinda esasli bir degi§iklik yapan bir belgenin bir ki§inin 
iradesi ve yonlendirmesiyle geryekle§tigine inanmak 
kolaycilik olur. Gayrimuslimlerin ayrilikyi talepleri dil- 
lendirmeye ba§lamalari uzerine, o donemde ulkeyi yo- 
neten ust duzey burokrasinin aldigi ve payla§tigi bu ka- 
rarla, muslim olsun gayrimuslim olsun butun tebaanin 
Osmanli kimligi altinda e§itlenip ulke birliginin muha- 
fazasina gayret edildi.

Sira Sizde 3
Islahat Fermani, her §eyden once Gulhane Hatt-i Huma- 
yunu’nun yol aytigi bir sonuytu. Ancak, Tanzimat Fer
mani halkin tamamini kucaklarken, Islahat Fermani gay- 
rimuslimlerin durumunu iyile§tirmeyi amayladi. Tanzi
mat Fermani iy dinamiklerin urunu olarak, Islahat Fer
mani ise, tamamen di§ baskilarin ve yabanci elyilerin 
zorlamasiyla ortaya yikti. Tanzimat Fermani’yla devlet 
her hangi bir yukumluluk altina girmedi; ancak, Paris 
Anla§masi’nda zikredilen ve devleti uluslararasi bir taah- 
hut altina sokan Islahat Fermani, yabancilarin Osmanli 
Devleti’nin iyi§lerine kari§malanna zemin hazirladi.

Sira Sizde 4
3 Mayis 1840 tarihli Ceza Kanunu, iyerigi yonunden 
yerli olmasina ragmen, Avrupa hukuk teknigi kullanila- 
rak yapilan ilk kanun olma ozelligine sahiptir.
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6
Amaglar>m>z

Bu uniteyi tamamladiktan sonra;
Osmanli Devleti’nin yaptigi iktisadi yenile§me giri§imlerini ayiklayabilecek, 
1838 Osmanli-Ingiliz Ticaret Antla§masi’nm ve kapitulasyonlarm Osmanli 
ekonomisi uzerindeki etkilerini tarti§abilecek,
Osmanli para sistemini ve bu alanda yapilan yenilikleri analiz edebilecek, 
Modern Avrupa ticaret ve §irket hukukunun Osmanli Devleti’ndeki geli§imi- 
ni ayiklayabileceksiniz.
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iktisadi Modernle§me

DEVLET ELiYLE SANAYiLEfiME
Sanayile§menin ve teknolojinin geli§mesine etki eden temel gudunun genelde as- 
keri kaynakli oldugu ve askeri hedeflerin teknolojik geli§meleri motive ettigi ifade 
edilebilir. Bu, geymi§te de, gunumuzde de boyledir. Dikkatle bakildiginda Osman- 
li sanayile§me yabalarmm da askeri kaynakli olarak ba§ladigi ve II. Mahmud’un 
ozellikle Yeniyeri Ocagi’nm yerine kurdugu Asakir-i Mansure Ordusu’nun ihtiyaci 
olan e§yalarm uretimi iyin bazi modern fabrikalar kurdugu gorulecektir. Nitekim, 
daha once, 1816 yilinda II. Mahmud tarafmdan satin alinarak ordunun emrine veri- 
len ve 1826 yilinda kundura kismi ilave edilen Beykoz Deri ve Kundura Fabrikasi; 
yeni ordunun personeliyle halkin fes ihtiyacini kar§ilamak amaciyla 1833’te Tu- 
nus’tan getirtilen ustalar gozetiminde Kadirga’da fes uretimine ve 1839’da ta§mdigi 
Haliy kiyisinda 1842 yilinda kuma§ imaline de ba§layan Feshane; Tersane’nin yel- 
ken ve yeni ordunun elbise, iy yama§iri ve diger ihtiyaylarini kar§ilamak uzere 
1827’de Eyup Bahariye’de uretime geyen Iplikhane; orduya kuma§ ve iplik uretmek 
amaciyla 1836’da kurulan Islimye ^uha Fabrikasi bunlar arasinda sayilabilir.

II. Mahmud’un devlet eliyle ba§lattigi bu giri§imler Sultan Abdulmecid done- 
minde de surduruldu. Boyle bir sanayi siyaseti izlenmesindeki amay, askeri ihti- 
yaylarin ulke iyinden kar§ilanip paranin yurtdi§ma yikmamasiydi. Bu donem yati- 
rimlari cografi olarak Yedikule’den ^ekm ece’ye dogru olan sahil §eridinde yogun- 
la§maktadir. 1843’te ordu iyin kuma§ ve fes uretmek uzere Izmit’te kurulan Izmit 
^uha Fabrikasi ertesi yil tamamlanarak padi§ahm da katildigi bir torenle faaliyete 
geyti. Ba§ta yunlu askeri kuma§lar, daha sonra ise yar§af, havlu, yorap ve eldiven 
ureten bu fabrika iyin Avrupa’dan ustalar getirtildi. En buyuk mu§terisi askeri ku- 
rumlar olan bu fabrikanin urettigi kuma§lar kaliteli ve yabanci urunlerle rekabet 
edebilecek bir duzeydeydi.

Bu donemde kurulan fabrikalardan birisi olan Hereke Kuma§ Fabrikasi, uretim 
kapasitesinin duguklugu ve kalitesizligi yuzunden ilk yillarda zarar etti; ancak 
1850’den sonra yava§ yava§ durumunu duzelterek kara geyti. 1875 yilina kadar sa- 
dece saraya yonelik hizmet veren bu fabrikada kaliteli ipekli ve pamuklu kuma§- 
larla kadifeler uretildi. 1845’te Fransiz teknolojisiyle kurulan Bursa Ipek Fabrika- 
si’nin (H arir Fabrika-yi H um ayunu) urettigi ham ipegin en onemli mu§terisi He
reke Kuma§ Fabrikasi’ydi. 1846’da in§asma ba§lanan ve basma, yorap, iy yama§iri, 
yadir bezi ve pamuk ipligi ureten Veliefendi Basma Fabrikasi 1850’de uretime gey
ti. Urunleri askeri birimler tarafmdan satin alman ve finansal sorunlar, kotu yone-
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tim ve yabanci mallarla rekabet yuzunden 1860’li yillarda kapanma tehlikesi atla- 
tan bu fabrika once Hazine-i Hassa’ya ve daha sonra da Harbiye Nezareti’ne dev- 
redildi. 1847’de, askere ki§lik giyecek imalinde kullanilan ve aba denilen bir cins 
yunlu kuma§i uretmek uzere Balikesir Aba Ipligi Fabrikasi kuruldu.

Feshane’nin Eyub’e 
tagmdiktan sonraki 
binasi

Kaynak: Sultan II. 
Abdulhamid Arflivi: 
Istanbul 
Fotograflan, 
Istanbul 2007, s. 
505.

1843 yilinda Zeytinburnu’nda boru, ray, pulluk, top, kiliy, sungu, vapur ve fab
rika aksami gibi her turlu demir alet ve e§yayi uretmek uzere bir demir fabrikasi- 
nin kurulmasi kararla§tirildi ve gerekli alet, makine ve ustalar Belyika’dan getirtil- 
di. Uy yil suren bir in§aat doneminden sonra tamamlanan eritme firminda demir 
cevheri i§lenmeye ba§landi. 1848’de Tophane-i Amire’ye devredilen ve yararli ure- 
timler yapan bu fabrikaya gereken demir cevheri Buyukada, Sofya, Samako ve 
Kostendil’den saglandi. Devletin 1843’te in§asma ba§ladigi Izmir Kagit Fabrikasi, 
uy yil iyerisinde uretime geymesine ve gumruk ve vergi muafiyeti gibi te§viklere 
ragmen, kotu yonetim, kalite sorunu ve Avrupa urunleriyle rekabet edememe gibi 
etkenler yuzunden 1855’te kapanmak zorunda kaldi.

Devlet bu donemde sadece fabrika kurmakla yetinmedi; fabrikalarm ihtiyaci 
olan komur, demir, pamuk, ipek ve yun gibi hammaddelerin daha uygun ko§ul- 
larda temini iyin de bazi tedbirler aldi. Fabrikalarm teknik donanimiyla aray gerey- 
leri ve bunlari i§letecek olan teknik personelini Avrupa’dan getirtti. Dikkatle bakil- 
digmda, bugun Turk sanayiinin ba§arili oldugu alanlarm, bu donemde devlet eliy- 
le kurulup ya§atilan tekstil, cam ve deri sanayii gibi sektorler oldugu gorulur. Bu- 
nun sebebi, soz konusu sektorlerin yuz elli yillik buyuk bir uretim gelenegine sa- 
hip olmalaridir.

Osmanli Devleti, bir yandan bu faaliyetlerde bulunup sanayile§me hamleleri 
yaparken, bir yandan da 1851’den itibaren uluslararasi sergilere katilip ulkede ure- 
tilen smai ve tarimsal urunleri uluslararasi arenada sergilemekten geri durmadi. 
Sergilere gonderilen urunler genel olarak deri, porselen, tekstil, tarim, madencilik 
ve kagit gibi gunumuzde de soz sahibi olunan sektorlere aitti. Devlet, bununla da 
yetinmeyip 1863’te Sergi-i Umumi-i Osmani adiyla uluslararasi bir sergiyi Istan- 
bul’da organize etme ba§arismi gosterdi. Bu sergi, a§agida ayiklanan Islah-i Sanayi 
Komisyonu’nun kurulup bu birim araciligiyla §irketlerin olu§turulmasi ve sanayi- 
le§menin te§vik edilmesi fikrinin geli§mesine yardimci oldu.
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II. Mahmud doneminden beri surdurulen sanayi tesislerinin devlet eliyle kurul- 
masi yonundeki siyaset, bu fabrikalarin hazinenin sirtma yukledigi maliyet ve Kirim 
Sava§i’nm butye dengelerini sarsmasi yuzunden 1860’lardan itibaren terkedildi. Ote 
yandan devletyi sanayile§me siyaseti, a§agida izah edilecek olan 1838 Baltalimani Ti- 
caret Antla§masi’nm liberal fikir ve hukumleriyle de yeli§mekteydi. Bu siyasetin ter- 
kedilmesinin nedenlerinden biri de, devlet fabrikalarinm, kapitulasyonlari gerekye 
gosteren ve imparatorlukta imtiyazli bir konumda bulunan Avrupali tuccarlann sat- 
tiklari mallarla giri§tikleri e§itsiz rekabete dayanamamalari; bir digeri de, devletin, bu 
donemde imtiyaz verdigi Avrupali giri§imcilerin kurdugu anonim §irketlerden hiz- 
met almayi tercih edip daha ziyade yatirimlari duzenleyici bir rol ustlenmesiydi. Av
rupali yatirimcilarla ozel sektor, imtiyazli §irketlerin di§mda, iplik, hall, yiryir, pamuk 
balyalama, un, meyan koku, zeytinyagi, sabun gibi farkli ve karli sektorlerde de fa- 
aliyet gosterdi. Orduyla sarayin ve daha genel bir ifade ile devletin ihtiyaylarmm be- 
lirleyip yonlendirdigi bu donem yatirimlari, her ne kadar buyuk olyude montaj sana- 
yii olsa da, hem sanayi kurulu§u hem uretim gelenegi hem de yeti§mi§ i§ gucu ola- 
rak Turkiye Cumhuriyeti’ne buyuk bir miras birakmi§tir.

Is la h -i S an ay i K o m is y o n u  v e  E s n a fi § irk e tle § tirm e  G iri§im i: Devletin sa
nayi giri§imlerinden vazgeymesinden sonra, 1864’te sanayii desteklemek ve giri- 
§imcilere yol gostermek uzere Islah-i Sanayi Komisyonu kuruldu. Hukumet, gele- 
neksel yontemlerle i§ goren ve Avrupa urunleriyle rekabet neticesinde giderek ku- 
yulen Osmanli esnafiyla giri§imcilerini guylendirmek amaciyla kurdugu bu komis- 
yon araciligiyla esnafla kuyuk sermayedarlari bir araya getirterek Avrupa mallariy- 
la rekabet edebilecek derecede guylu ve kaliteli uretim yapabilecek §irketler olu§- 
turmayi amaylami§ti. Meclis-i Ahkam-i Adliyye uyesi Riza Efendi’nin ba§kanligmda 
olu§turulan bu komisyonda tuccarlar da temsil edilmekteydi. Komisyonun ba§arili 
olmasi, yani §irketleri kurup uretime geyirmesi durumunda, benzer giri§imler ta§ra 
iyin de yapilacakti. §irket sermayelerinin hisse senedi yikarilarak toplanmasi, Avru- 
pa’dan getirtilen makinelerden vergi alinmamasi, §irketlere ucretsiz arsa verilmesi, 
devletin ihtiyaci olan urunleri bu §irketlerden satin almasi ve komisyonun §irket 
mallarmi kalite yonunden de denetlemesi kararla§tirildi.

Birle§tirecegi esnafin uretim kapasitelerini, sermaye durumlarmi ve kendilerine 
ne tur te§vikler verilebilecegini oncelikle analiz eden komisyonun yaptigi faaliyet- 
ler neticesinde, 14 Agustos 1866’da simke§yi esnafi, Simke§yiler §irketi; Eylul 1866’da 
deri ve deri urunleriyle ugra§an debbagci esnafi, Debbaglar §irketi; 25 Haziran 
1867’de at takimlari, araba ko§umlari ve deri e§ya imal eden sarray esnafi, Sarraylar 
§irketi; 9 Nisan 1868’de dokumaci esnafi, Kuma§yilar §irketi; 14 Nisan 1868’de ye- 
§itli sanayi urunleriyle aletler ureten dokumcu esnafi, Dokumculer §irketi ve 29 Ni
san 1868’de de demirci esnafi, Demirciler §irketi adiyla §irkete donugturuldu.

Hukumetin butun iyi niyet ve te§viklerine ragmen, ilgili esnafin destek verme- 
mesi yuzunden Simke§ler, Sarraylar ve Dokumculer §irketleri ba§arili olmadi; Deb
baglar, Kuma§yilar ve Demirciler §irketleri ise sorunsuz faaliyetlerini surdurdu. Iyi 
du§unulmu§ bir giri§im olan Islah-i Sanayi Komisyonu’nun 8 Agustos 1874’te orta- 
dan kaldirilmasiyla esnaf tekrar kendi haline terkedilmi§ oldu. Bu baglamda ifade 
edilmesi gereken bir husus da, Kasim 1868’de, demircilik, marangozluk, dokuma- 
cilik, makinecilik, mimarlik, terzilik, kunduracilik ve ciltyilik gibi meslekleri ogret- 
mek uzere egitime ba§layan Islah-i Sanayi Mektebi’nin bu sanayile§me siyasetinin 
bir yansimasi olarak ortaya yiktigidir. Ayrica, Osmanli Devleti’nin komisyonun ya- 
li§malari sonucu ortaya yikan sanayi tesisleri sayesinde 1871 Paris ve 1872 Viyana 
sergilerine pek yok urunle katilabildiginin de ifade edilmesi gerekir.
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SIRA SiZDE II. Mahmud ve Sultan Abdulmecid donemlerindeki sanayile§me hareketlerinin genel ka- 
rakteri nedir?

MAKALE Bu donemde yapilan Osmanli sanayi giri§imleri konusunda geni§ bilgi icin bkz. Edward C. 
Clark, “Osmanli Sanayi Devrimi”, Osmanlilar ve Bail Teknolojisi, istanbul 1992, s. 37-52.

O sm anli T an m i: Uyiincii iinitede ayiklandigi iizere, 1838’de Hariciye Nezare- 
ti’ne bagli olarak iilkede ticaret, sanayi ve tarimi geli§tirmek iyin yali§malar yapmak 
amaciyla Ziraat ve Sanayi Meclisi (Meclis-i Umur-i Nafia) ve ardmdan da 1839’da 
Ticaret Nezareti gibi merkez birimleri olu§turuldu. 1843 yilmda dogrudan tarimla 
ilgili yali§malar yapmak ve tarimsal iiretimi arttirmak amaciyla kurulan Ziraat Mec- 
lisi’nin onerisi iizerine, bulunduklari yerlerde tarim ve iktisadi geli§melerle ilgili ya- 
li§malar yapmak amaciyla ta§raya ziraat miidiirleri atandi. Aym yil iyerisinde Zira
at Meclisi’nde gorii§iilen bir tarim programmda yiftyinin sermaye ihtiyaci ve kredi 
sorununun kurulacak bir banka araciligiyla yoziilebilecegi soz konusu edilerek ta§- 
ra yoneticilerinden ihtiyaylanm merkeze bildirmeleri istendi. Gelen cevaplarda, ta
rim ve ticaretin geli§tirilebilmesi iyin yollann yapilmasi, nehirlerin ula§ima uygun 
duruma getirilmesi, halka kredi verilmesi ve vergi yiikiiniin hafifletilmesi oneril- 
mekteydi. Iki yil sonra, 1845’te Meclis-i Vala Ba§kam Suleyman Pa§a’mn giri§imiy- 
le vilayet temsilcileri Istanbul’a yagnlarak sorunlanm Meclis-i Vala’da dile getirme- 
leri istendi. Bu giri§imin neticesinde ta§raya gonderilen imar heyetleri vilayetlerin 
sorunlanm dogrudan gozlemleyerek Istanbul’a bildirdi.

Hukiimet, yiftyilere tarim yontem ve tekniklerini geli§tirmeleri iyin bazi te§vik- 
ler uyguladi; ekilmesini istedigi uriinlerle Avrupa’dan getirtilecek tarim alet ve ma- 
kineleri iyin vergi muafiyetleri tamdi. Aynca, a§agida izah edilecegi iizere, 1838’de 
devletin hububat gibi bazi stratejik uriinleri kendi belirledigi fiyat iizerinden satin 
alma yoniindeki tekeline son verip piyasa ekonomisine geymesi ve tarimsal iiriin- 
lerin ticaretini serbestle§tirmesi, tarimm geli§mesi ayismdan onemliydi. 1859’da ta
rim yapilabilir duruma getirilen bo§ topraklarm bir yil sureyle o§ur vergisinden 
muaf tutulmasi ve du§uk bir ucret kar§iligmda i§leyene verilmesi kararla§tirildi.

Devlet, ticari degeri yuksek urunlerin uretimini te§vik amaciyla bazi destekler 
sagladi. Bu urunlerin ba§mda 1861 Amerikan iy sava§mdan dolayi temininde guy- 
luk yekilen pamuk gelmektedir. Avrupa tekstil fabrikalarinin ihtiyaci olan pamu- 
gun ekimini te§vik iyin yiftyiye ithal tohum dagitildigi gibi, pamuk ayiklamasmda 
kullanilmak uzere di§aridan getirtilen aray ve gereyler de gumruk vergisinden mu
af tutuldu. Yine ayni §ekilde, 1850’de yeni zeytinlik yeti§tirenlere 25 yil vergi mu- 
afiyeti saglandi; benzer muafiyetler ipekbocekyiligini te§vik iyin dutluklarin yogal- 
tilmasi amaciyla da yapildi.

Devlet bu te§viklerin yanmda yiftyiye verilecek ozel ve resmi kredileri duzenle- 
mek amaciyla da bazi adimlar atti. 1848’de ozel krediler iyin pilot bolge olarak sey- 
tigi Kutahya’da kredi faizinin en fazla %8 olmasini kararla§tirdi ve her hangi bir ak- 
saklik ve odeyememe durumunda faize faiz yurutulmesini yasakladi. Devlet uy se
ne sonra bu uygulamayi ulke geneline yaygmla§tirdigi gibi, ozel kredilere alternatif 
olu§turabilme adma yiftyiye resmi kredi vermek iyin de bazi duzenlemeler yapti.

Geni§ topraklara sahip olan ulkenin yok az bir kisminda tarim yapilabilmekte ve 
toprak bolluguna ragmen nufusun nisbi azligi bu baglamda bir yeli§ki olu§turmak- 
taydi. Bu emek kitligi yetmezmi§ gibi, tarim eski teknikler ve ilkel araylarla yapil- 
maktaydi. Bati Anadolu gibi ticari ili§kilerin geli§mi§ oldugu bazi bolgelerde Avru-
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pali giri§imcilerin de etkisiyle tarimda modern araylar kullanilmaya ba§landi; ancak 
imparatorluk geneli du§unuldugunde bu oranm smirli kaldigi ifade edilebilir. Ote 
yandan yollarin ve ula§im sisteminin yetersizligi, yapilan uretimi ister istemez ihti- 
yaylarla ve ureticinin hane iyi tuketimiyle smirlamakta ve ihtiyay fazlasmm pazarla- 
ra arzini engellemekteydi. Ajagida ayiklanacak olan demiryollarmin in§asi sonucun- 
da iy kesimlerin liman §ehirlerine baglanmasiyla bu sorun bir nebze de olsa a§ila- 
bildi ve tarimsal urunlerin ekonomiye ve devlet maliyesine katkisi gozle gorulur bir 
biyimde artti. Nitekim, 1848-1876 tarihleri arasmda butye gelirleri yakla§ik uy kat 
arttigi halde, o§ur gelirlerinin dort kati yogalmasi da bu tezi dogrulamaktadir.

Bu donemde gerceklestirilen tarimsal yenilikler icin bkz. Tevfik Giiran, “Zirai Politika ve 
Ziraatte Geli§meler, 1839-1876”, 150. Yilmda Tanzimat, Ankara 1992, s. 218-233-

MAKALE

1838 OSMANLI-iNGiLiZ (BALTALiMANI) TiCARET  
ANTLAfiMASI
Osmanli Devleti, oteden beri diger ulkelerin tuccarlarma ticari, adli, idari ve mali 
bazi imtiyazlar vermi§ ve tahta yikan her padi§ah bu ayricaliklari yenilemi§ti. Kapi- 
tulasyon denilen bu anla§malar uyarmca Ingiltere’yle 1820’de yapilan 14 yil sureli 
gumruk tarifesinin 1834’te yenilenmesi gerekiyordu. Bu arada Yeniyeri Ocagi’nm 
kaldirilip Asakir-i Mansure’nin kurulmasi, 1828-29 Osmanli-Rus Sava§i’nm hazine- 
ye buyuk bir maliyet yuklemesi ve bunlara bagli olarak fiyatlarm artmasmin orta- 
ya yikardigi olumsuz mali tablonun zorladigi hukumetin olu§an ayigi kapatabilmek 
iyin vergileri arttirmasi veya degi§ik isimler altmda yeni vergiler koymasi yabanci- 
larm §ikayetlerine neden oldu; ayrica, hazinenin, 1828’den itibaren yeni ordu iyin 
gelir saglamak amaciyla hububat, ipek ve afyon gibi bazi maddelere “y e d -i v a h id ” 
denilen tekel uygulamasi, bu maddelerin ticaretini yapan tuccarlari endi§elendirdi. 
Ingilizler, bu §artlarda ba§layan tarife goru§melerini siyasi bir manevrayla ticaret 
antla§masi muzakerelerine donu§turdu.

Dort yil suren goru§melerde fazla yol alinamadi ve Osmanli direnci kirilamadi. 
Ingilizler, bu sirada devleti me§gul eden Misir Valisi Kavalali Mehmed Ali Pa§a’nm 
da Misir, Girit ve Suriye’de uyguladigi ve buyuk karlar elde ettigi yed-i vahid usu- 
lunun kaldirilmasmi onerdi. Onlara gore, Osmanli ulkesinden sayildigi iyin alma- 
cak bu yondeki bir karari uygulamak zorunda kalacak ve ordusunu finanse ettigi 
gelirleri ortadan kalkacak olan Kavalali, boylece zayiflatilarak itaat altma almabile- 
cekti. Neticede Hariciye Naziri Mustafa Re§id Pa§a’nm Baltalimani’ndaki yalismda 
Sir Henry L. Bulwer’in ba§kanlik ettigi Ingiliz heyetiyle Mustafa Re§id Pa§a’nm ba§- 
kanlik ettigi Osmanli heyeti arasmda 16 Agustos 1838’de Baltalimani Ticaret Ant- 
la§masi imzalandi.

Boylece, daha onceki anla§malarla taninip bu anla§mayla kaldirilmayan imti- 
yazlarm yururlugunun devam etmesi, diger devletlere verilmi§ veya verilecek hak- 
larm Ingilizler iyin de geyerli olmasi, ihray yasaklarinin kaldirilip yabanci tuccarla- 
rm istedigi maddeyi ihray edebilmesi, yed-i vahid usulunun kaldirilmasi, bu §artla- 
ra aykiri hareket eden Osmanli memurlarmin cezalandirilmasi ve Ingiliz tuccarmin 
bundan zarar gormesi durumunda ziyaninin kar§ilanmasi, Bogazlar’dan geyecek 
gemilere “izn-i sefine” denilen gemi geyi§ izinlerinin geciktirilmeksizin verilmesi, 
Ingiliz tuccarmin Osmanli mallarmi alip satma ve en imtiyazli Osmanli tuccari ka- 
dar vergi verme hakkma kavu§masi ve anla§manm yedi yil sureyle geyerli olmasi 
§artlari onaylanmi§ oldu.

Yed-i Vahid: Devletin 
Yeni yer i  Ocagi’ni kaldirip 
Asakir-i Mansure ordusunu 
kurmasindan sonra hazineye 
gelir temin etmek uzere 
kereste, komur, palamut, 
afyon, hububat gibi bazi 
maddelerin ticaretini bizzat 
yapmak uzere piyasaya 
girmesi ve mudahalesi 
anlaminda kullanilan bir 
tabirdir.



114 Osmanl i  Dev let i ’ nde Yer i l e§me Hareket ler i  ( 1703-1876)

Liman §ehirlerinden yapilacak ithalat ve ihracat vergileri %3 olarak korundu ve 
1826’dan itibaren yefltli isimler altmda alman vergiler kaldirilip yerlerine %9 ora- 
ninda tek bir vergi konuldu. Ulkenin iy kesimlerinde mall satin alan yerli veya ya- 
banci tuccarm bu vergiyi vermesi gerekiyordu. Sahilden iy kesimlere goturulecek 
mallara uygulanacak fazladan ithalat vergisi ise %2’ydi. Boylece ortaya iy kesimler- 
den ihray edilecek urunler iyin %3+9=12 ve yurtdi§mdan getirilip ulkenin iy kesim- 
lerine intikal ettirilecek urunler iyin de %3+2=5 orani ortaya yikti. Bu anla§ma ta- 
kip eden birkay yil iyerisinde diger Avrupa devletleriyle de imzalandi.

Mustafa Reflid Pafla 
baflkanligmdaki 
heyeti Baltalimam 
Ticaret Antlagmasi 
muzakereleri igin 
gorevlendiren 
padiflah fermam

Kaynak: Osmanli 
Arflivi’nde Bulunan 
Muahedenamelerden 
Ornekler, Ankara 
2000, s. 49.
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Ithalat ve ihracat vergilerinde Osmanli ureticileri aleyhinde olan bu oranlar, 
sonraki donemlerde anla§mayi tarti§mali hale getirdi ve tarti§malar anla§manm Os
manli sanayii iyin yikici bir etki yaptigi noktasmda yogunla§ti. Ayrica, Ingilizler, ln- 
gilizce metinde olup Turkye metinde bulunmayan “oradaki her turlu ticaret” ibare- 
sini kullanarak ulkedeki iy ticarete de girdiler. Oysa o zamana kadar yabancilar ul- 
ke iyerisinde ticari faaliyette bulunamazlardi. Osmanli hukumeti bu maddeye itiraz 
ettiyse de fiili durumu kabul etmek zorunda kaldi. Boylece yabanci tuccar iy tica- 
rete girip buyuk kazanylar elde ettigi gibi, kapitulasyonlara dayanarak devletin de- 
netimini, hukukunu ve kendilerini vergilendirmesini reddetti; bu durumda vergi 
veren ve devletin denetimine tabi olan yerli giri§imcilerin yabancilarla rekabet im- 
kani ortadan kalkti. Bu yetmiyormu§ gibi, yabanci devletlerin Istanbul’daki sefirle- 
ri, yine kapitulasyonlari gerekye gostererek ulkede ileriye donuk atilan her adimi 
ve her turlu iktisadi giri§imi engellemeye yali§tilar.

19. yuzyilda yerli sermayeyi, iktisadi yapiyi, §irketlerin geli§imini ve devletin bir 
iktisadi siyaset belirlenmesini engelleyici bir konum kazanan kapitulasyonlar, ya-
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banci devletlerin ulkenin ig i§lerine kari§mak igin kullandiklari bir araca donu§tu. 
1856 Paris Kongresi’nde konuyu gundeme getiren Ali Pa§a’nm, kapitulasyonlarm 
ulkenin geli§imini engelleyip hukumetin nufuzunu kirdigmi belirtmesi uzerine, ye- 
niden gozden gegirilmeleri hususu kongrede onaylandi; ancak daha sonra Istan- 
bul’da toplanmasi gereken konferans gergekle§medigi igin bu giri§imden bir sonug 
gikmadi. Ali Pa§a, 7 Temmuz 1867’de, devletin hukumranlik haklarma aykiri olan 
imtiyaz iddialarinm reddedilecegini elgiliklere bildirdi. Ona gore, bir devletin hal- 
kmi ve ulkesinde bulunan yabancilari vergilendirmesi, hukumranlik haklarmin; ya- 
bancilarm bulunduklari ulkenin hukukuna uymak zorunda olmalari da milletlera- 
rasi hukukun geregiydi. Varmak istedigi nokta, ikide bir hukumetin onune gikari- 
lan “kapitulasyonlara aykirilik” iddialarmi a§mak ve Osmanli mahkemelerini yetki- 
li kilmakti. Bu giri§imden de bir sonug gikmadi ve kapitulasyonlar uzun yillar Os
manli iktisadi hayatinin kanayan yarasi olarak varliklarini surdurduler.

OSMANLI PARA DUZENi VE BANKACILIK
Ilk donemlerden beri hayli karma§ik bir yapi gosteren Osmanli para sistemi 19. 
yuzyilm ba§larmda da bu vaziyetini korumaktaydi. Ilk Osmanli gumu§ sikkesi olan 
akge 1326’da Orhan Bey ve ilk altin para ise Fatih Sultan Mehmed doneminde ba- 
sildi. Smirlarm geni§lemesine paralel olarak Bizans, Venedik, Ceneviz, Ispanyol, 
Hollanda, Polonya, Avusturya ve Iran paralari da ulkenin farkli yerlerinde dola§im- 
daydi. Bunlara, 17. yuzyilm ortalarmdan itibaren Avrupali tuccarlarm Osmanli pi- 
yasalarma ta§idigi yabanci mag§u§ sikkelerle mahalli paralar da eklendiginde pi- 
yasadaki para karma§asmm boyutlari daha iyi ortaya gikar. Bu durum, devletin 
kendi para sistemini Anadolu ile Balkanlarm Istanbul’a yakm olan smirli kisimla- 
rmda surdurdugunu gostermektedir.

18. yuzyil paranm buyuk olgude tagflifl edildigi bir donemdir. Osmanli maliye- 
sindeki en buyuk tag§i§in gergekle§tigi II. Mahmud doneminde ise gumu§ kuru§ 
degerinin %85’ini kaybetti. Bu donemde altin igerikleri farkli olan rumi, a d li  ve 
hayriye isimli sikkeler piyasaya suruldu; gumu§ akge ise son kez 1834’te basildi. II. 
Mahmud doneminde piyasada 36 ge§it gumu§ paranm var oldugunu belirtmek pa
ra piyasalarmdaki karma§iklik konusunda net bir fikir verebilir. Tanzimat’tan son
ra para sistemini duzenlemek amaciyla 1844’te Tashih-i Ayar Fermani gikarilarak 1 
altin lira=100 gumu§ kuru§ esasi benimsendi. Osmanli sikkeleri, 25, 50 ve 100 ku- 
ru§luk ile 2,5 ve 5 liralik altin; 5, 10 ve 20 kuru§luk gumu§ sikke olarak belirlendi. 
Para, bu duzenlemeden sonra imparatorlugun sonuna kadar bir daha tag§i§ edil- 
medi. 19. yuzyilda yapilan reformlar ve ula§im ve finans sistemlerindeki duzenle- 
meler neticesinde giderek dunya ekonomisine eklemlenen, di§ ticaret hacmi buyu- 
yen ve para hareketleri yogun olan bir ekonomi ortaya gikti.

Kagit P aran in  (K a im e )  £ ikarilm asi: Osmanli maliyesinde kagit para Tanzi- 
mat’m hemen ardmdan, Tanzimat’la birlikte verilen sozlerin yerine getirilebilmesi, 
yani reformlarm finanse edilebilmesi igin gikarildi. Bununla birlikte, yukarida ifade 
edildigi gibi, II. Mahmud doneminde imparatorluk tarihinin en buyuk tag§i§i ya- 
§andigi igin paranm artik tag§i§e tahammulu yoktu. Tanzimat Fermani’nda ele§tiri- 
len iltizam  sistem inin kisa bir sure sonra kaldirilmasi, yeni sistem yerle§inceye 
kadar devletin gelirlerini buyuk olgude kaybetmesi anlamma gelmekteydi. Oysa, 
devlet garkmm donebilmesi igin hazineye acilen yeni gelir kaynaklarmm bulunma- 
si lazimdi. Arayi§lar surdurulurken daha sonra §eyhulislam olacak olan Ismetbey- 
zade Arif Hikmet Bey kagit paranm gikarilmasmi onerdi.

Magsus sikke: igerigindeki 
degerli  maden miktari 
azaltilmifl ve tag§i§ edilmifl 
sikke igin kullanilan bir 
tabirdir. Alim gucu sinirli 
oldugu ve aligveriglerde 
kabul edilmek istenmedigi 
igin sorunlara ve zaman 
zaman da isyanlara neden 
olmugtur. 19. yuzyil Osmanli 
piyasalarinin da en onemli 
sorunlarindan birisiydi.

Tag§i§: Madeni paranin 
(sikke) igerisinde bulunan 
degerli maden miktarini 
azaltma iglemine tag§i§ 
denirdi. Bu operasyon 
neticesinde elde edilen 
degerli madenlerle yeni para 
basilir ve bu gekilde elde 
edilen miktar hazinenin kari 
olurdu. Sikintiya girdikge bu 
tedbire bagvuran hazine, bir 
finansman araci olarak 
kullandigi bu yontemle bir 
yerde halkin elindeki paraya 
el koymug olurdu.
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iltizam Sistemi: Bu sistemin 
ozu guncel ifadeyle devletin 
vergi sistemini 
ozellefltirmesidir. Maliyenin, 
kendisine ait belli bir geliri 
(mukataa) belirli bir sure ve 
yillik bir bedel kar§iliginda 
kari ve zarari kendisine ait 
olmak ve bedelin bir 
bolumunu pesin almak 
kofluluyla ve muzayedeyle ozel 
bir §ahsa devretmesidir. Bu ifli 
yapan kifliye multezim denirdi. 
Bu sistem Tanzimat'in 
ardindan iki yil kadar 
kaldirildi; ancak, 1842'de 
tekrar uygulanmaya konularak 
devletin sonuna kadar 
varligini surdurdu.

Piyasada sikkeyi temsilen tedavul edecek olan kaimeler paraya olan acil ihtiyay 
yuzunden kaliplarmm hazirlanmasi beklenmeden Ocak 1840’ta el yazili olarak yi- 
karildi. Buyuk ebatli ve iki taksitle odenen senelik % 12,5 oranmda bir faiz getirisi 
olan kagit para, halk bu tur degerlere ali§ik olmadigi iyin piyasada olumlu kar§i- 
lanmadi; ayrica, el yazili olmalari da kalpazanlarin gozunden kaymadi. Ba§ta bu- 
tun ulkede geyerli olan kaimeler, sahte kaimeyi denetleme sorununa halkm kagit 
paraya tepkisi de eklenince bir sure sonra ta§rada tedavulden kaldirildi. El yazili 
kaimeler kolayca taklit edildikleri iyin 1841’den itibaren iki sene iyinde matbulariy- 
la degi§tirildi; faizleri de 1843’te %10’a, ardindan %6’ya du§uruldu. 1851’de ilk fa- 
izsiz kaimeler piyasaya suruldu. Mart 1854’te Kirim Sava§i’nm giderlerini kar§ila- 
mak ve sava§ sonunda kaldirilmak uzere yikarilan 856.250 liralik faizsiz ordu ka- 
imesi 1857’de piyasadan yekildi.

Sultan Abdulmecid 
doneminde 
gikanlan 250 
kuruflluk el yazili 
kaime

Kaynak: Mehmet S. 
Tezgakm, Guglu 
Kayral, Osmanli 
imparatorlugu 
Kagit Paralan, 
Izm ir 2005, s. 25.

Hukumet, sekiz yilligina piyasaya surdugu kaimeyi 1848’de halktan toplayaca- 
gi yardimlarla piyasadan yekmeyi du§undu. Toplanan bir buyuk milyon liranin 
dortte biri kaime; geri kalani ise isyanlarin bastirilmasi iyin harcandi. 1858’de, ka- 
imenin piyasadan yekilmesine harcanmasi §artiyla %6 faizli be§ milyon sterlinlik 
bir di§ bory alindiysa da bununla kaime geri yekilemedi. 13 Aralik 1861’de Istan- 
bul’da buyuk bir panik ba§gosterip kaime piyasada geymez oldu ve insanlar duk- 
kanlarini kapadi. Bir yandan halk camilere yagirilarak sakin olmalari iyin uyarilir- 
ken, bir yandan da sarrafligin yasaklanmasi uzerine hayat yava§ yava§ normale 
dondu. Neticede, kaime, Sadrazam Fuad Pa§a’nm Ingiltere’den aldigi bir boryla Ey- 
lul 1862’de piyasadan yekildi.
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S a rra f lik : Yukarida ifade 
edildigi gibi, degi§ik isim ve 
ayarda yerli ve yabanci para- 
larin piyasada bulunmasi, pa
ra alip satmayi meslek haline 
getiren araci bir grup olan sar- 
raflari ortaya yikardi. Genel- 
likle Rum, Yahudi, Ermeni ve 
Venedik ve Cenevizli tuccar- 
larm yerli gayrimuslimlerle ev- 
lenmeleri neticesinde ortaya 
yikan Levan ten lerden  olan 
sarraflar Istanbul’da ve ticare- 
tin gelifltigi ta§ra §ehirlerinde 
faaliyet gosterir; para ticareti, 
nakli ve muhafazasi, gayri- 
menkul alim-satimi, 1760’lar- 
dan itibaren de kisa vadeli 
borylarla hazineyi finanse et- 
me gibi gorevleri yerine geti- 
rir; padi§ah beratiyla atanir ve 
i§ yerleri Galata’da oldugu iyin 
de Galata sarrafi/bankeri ola- 
rak nitelendirilirlerdi. Padi§ah, 
valide sultan ve onemli devlet 
adamlarmm finans i§lerini yu- 
ruten ve paralarmi faizle yali§- 
tiran birer sarrafi vardi.

Sultan Abdulmecid 
doneminde 
gikarilan 50 
kuruflluk matbu 
kaime

Kaynak: M.S. 
Tezgakm, G. 
Kayral, Osmanli 
Imparatorlugu 
Kagit Paralan, s. 
29.

Be§inci unitede ayiklandigi uzere, Gulhane Hatt-i Humayunu’nun ardindan iltiza- 
min kaldirilip muhassillik sisteminin getirilmesiyle en onemli faaliyet alanlari olan il- 
tizamdan mahrum kalan sarraf esnafi, 1842’de iltizama geri donulmesiyle rahatladi; 
hatta, Meclis-i Vala’nm giri§imiyle Tanzimat’m uygulandigi yerlerin vergisini topla- 
mak uzere 13 saygin sarrafin kurdugu Anadolu ve Rumeli Kumpanyalarinin 1852’ye 
kadar on yil sureyle vergileri toplamalari, kagit paranin yikarilmasi, esham ve tahvil 
gibi spekulatif degerlerin piyasalara girmesi gibi finansal geli§meler onlara yeni im- 
kanlar sundu. Herleyen donemde bu araylar uzerinde spekulasyon yaparak, devletin 
di§ borylanmalarina aracilik ederek ve Avrupa finans yevrelerinden du§uk faizle ve 
uzun vadeyle aldiklan paralari devlete aytiklan kisa vadeli ve yuksek faizli a v a n s la- 
ra donu§turerek buyuk karlar sagladilar. Neticede, Istanbul’da Baltazzi, Zarifi, Ka- 
mondo, Mavrokordato, Misirlioglu, Ralli ve Duzoglu gibi buyuk banker ailelerinin 
oluflurdugu onemli bir finans burjuvazisi ortaya yikti. The TimeSin Istanbul muhabi- 
rinin Istanbul’un adirnn “Sarrafopoli”, yani sarraflarm §ehri olarak degi§tirilmesini 
onermesi, bu grubun Osmanli piyasalanndaki etkinligine i§aret etmekteydi.

B an k acilik : Avrupa’yla artan iktisadi ili§kiler, kagit paranin yikarilmasi, farkli pa- 
ralarin tedavulu, paranin yurt iyi ve yurtdi§i istikrarinin saglanmasi ve yerli ve yaban
ci §irketlerin kurulmasi gibi yeni finansal geli§meler, sarraflarm etkin oldugu gele- 
neksel sistemi yetersiz kilmakta ve kaimenin degerindeki dalgalanmalar ve istikrar- 
sizlik da piyasalari olumsuz etkilemekteydi. Osmanli ulkesindeki ilk banka olan Der- 
saadet Bankasi, devletin Avrupa’daki harcama ve odemelerinde bir sterlin 110 kuru§

Avans: 19. yuzyilin ikinci 
yarisinda Osmanli 
maliyesinin devlet garkini 
dondurebilmek igin Galata 
bankerlerinden aldigi kisa 
vadeli ve yuksek faizli 
borglara avans denirdi. Bu 
ig borglar di§ borglara gore 
hazineye daha pahaliya mal 
olurdu.



118 O sm anli D ev le ti'nde  Yenileflm e H areketle ri (1703 -1876)

1848 ihtilalleri: Esasen 
fiubat 1848'de Fransa'da 
bafllayip hizla Avrupa ve 
Latin Amerika ulkelerine 
yayilan ve ellinin uzerinde 
ulkeyi derinden etkileyen 
ihtilaller zinciri. Bu kadar 
geni§ bir alana yayilan 
ihtilallerin arasinda bir 
koordinasyonun ve 
baglantinin olmamasi 
ilginptir. Kitlesel 
huzursuzluklar neticesinde 
esas olarak iflfilerle orta 
siniflarin ortaya koydugu bu 
ciddi tepkiler, Avrupa'da 
hukumetlerin degiflip 
rejimlerin yumuflamasina, 
hatta, Fransa'da Louis- 
Philippe'in tahtini 
kaybetmesine neden oldu.

uzerinden odeme yapmayi ustlenen Galata’nm iki unlu bankeri Jacques Alleon ve 
Emmanuel Baltazzi’nin maliye ile olan ili§kileri neticesinde kuruldu. Hukumetin 
1 8 4 8  Ih tila llerinin yarattigi krizi a§abilmek iyin soz konusu bankerlerle yaptigi an- 
la§ma ile, kurulacak bankanin 250.000 liralik sermayesinin 100.000 lirasini hukume
tin ve 150.000 lirasini da bankerlerin saglamasi ve bankanin bozacagi kaimelerden 
%3 iskonto almasi kararla§tirildi. Zayif bir sermaye yapisma sahip olan banka, bu ha- 
liyle bankadan ziyade, paranin istikrarini koruyan bir araci kurum gibiydi. 1848 Ihti
lallerinin etkiledigi banka, para sikintisini a§abilmek iyin piyasaya yeni kaime sure- 
rek ve para bozmak isteyen mu§terilerine keyfi kur farki uygulayarak gayrime§ru 
yollara sapti ve 1852’de de faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldi.

Bu giri§imin ba§arisizliginm ardmdan 21 Nisan 1853’te yerli bankerlerle anla§i- 
larak oluflurulan Banka-i Osmani projesinden devletin beklentisi, iki sene iyerisin- 
de mag§u§ sikkeyi ortadan kaldirip yerine uygun ayardaki altm ve gumu§ paralari 
piyasaya surmesi, para kurunu sabitlemesi, devletten yardim almaksizin on be§ se
ne iyerisinde kagit parayi ortadan kaldirmasiydi. Devlet, bu sure zarfmda her sene 
bankaya 300.000 lira verecek ve surenin bitiminde bu para devlete geri odenecek- 
ti. 2 milyon lira sermayeli olmasi tasarlanan bu banka projesi Kirim Sava§i ve taraf- 
larm yukumluluklerini yerine getirememeleri yuzunden geryekle§tirilemedi.

Islahat Fermani’nda paranin istikrara ve maliyenin duzene kavu§turulabilmesi 
iyin bankalarin kurulmasi gerektigine vurgu yapilir. Ote yandan devlet, fermanm on- 
cesinde 1854 ve 1855 borylanmalarini yaparak uluslararasi finans yevreleriyle yakm 
bir ili§ki iyerisine girdigi gibi, yerli ve yabanci giri§imciler de banka kurmak iyin hu- 
kumetten imtiyaz talebinde bulunmaktaydi. Nitekim, §ubat 1855’te Peter Pasquali ile 
Stephen Sleigh isimli iki Ingiliz, Istanbul ve Londra’dan izin alarak §ark Ingiliz Ban- 
kasi adiyla bir banka kurmak iyin giri§imlere ba§ladi. Yakla§ik bir yillik bir yali§ma 
neticesinde 13 fiubat 1856’da ismi The Ottoman Bank (Osmanli Bankasi) olarak be- 
lirlendi ve hisse senetleri sati§a yikarildi. Piyasa, 500 bin sterlin sermayeli §irketin his- 
se senetlerine buyuk bir ragbet gosterdi. Kraliye Viktoria’nin 24 Mayis 1856’da kuru- 
lu§unu onayladigi banka, Osmanli hukumetinden imtiyaz almaksizin 13 Haziran 
1856’da bir Ingiliz §irketi olarak faaliyete geyerek ulkenin onemli yerlerinde §ubeler 
ayti. Bankanin, tasfiye edilecegi 1863’e kadar hissedarlarina ortalama %10 kar dagit- 
mi§ olmasi, faaliyetlerinin oldukya tatminkar oldugunu gostermektedir.

Diger bir giri§im de bazi Galata bankerleriyle yabancilarm 19 Mayis 1858 tarih- 
li sozle§meye dayanarak kurduklari Turkistan Bankasi’dir. Imtiyaz suresi otuz sene 
ve sermayesi 1 milyon sterlin olan bu banka vergiden muafti. 1860’ta Fransiz ban
ker Jules Mires ile 400 milyon franklik bir bory anla§masi yapan hukumet, bu pa- 
rayla piyasadaki kagit parayi geri yekmeyi ve Galata bankerlerine olan borylarmi 
odemeyi tasarliyordu. Bankanin kurulu§ sermayesine de ortak olan Mires, tahville- 
rin yurtdi§i faiz odemelerini bankaya ihale etti; ancak, Fransa Mires’e kefil olma- 
ymca borylanma suya du§tu ve banka da faaliyetlerine son vermek zorunda kaldi.

Farkli sermaye gruplarmin banka kurmak iyin buyuk bir gayret iyinde oldugu 
boyle bir ortamda faaliyet ve karmi daha da arttirmak isteyen Osmanli Bankasi, pa
ra yikarmaya yetkili bir devlet bankasi imtiyazmi almak iyin bir sureden beri giri- 
§imlerini surdurmekteydi. Ancak, Fransizlarm, piyasayi Ingiliz sermayesinin elinde 
bulunan Osmanli Bankasi’na birakmaya hiy de niyetleri yoktu. Goru§meler netice
sinde Osmanli Bankasi’nm tasfiye edilerek Ingiliz ve Fransiz sermayesiyle olu§tu- 
rulacak yeni bir bankanin devlet bankasi olarak te§kilatlandirilmasi kararla§tirildi. 
Boylece, Osmanli Bankasi, butun mal varligi ve §ubeleriyle birlikte 4 §ubat 1863’te 
kurulan Bank-i Osmani-i §ahane’ye devredildi. Yeni bankanin sermayesi, 500



1196. Uni te - i k t i sad i  Modernle§me

franklik 135.000 hisse senedinden olu§an 67.500.000 frank (2.700.000 sterlin)ti. 
Hisselerin 80.000’i Ingilizler ve 50.000’i Fransizlarca satin almdi; geri kalan 5.000’i 
ise Osmanli yatirimcilari iyin ayrildi. Sermaye arttirimi durumunda, sermaye dagi- 
limmdaki soz konusu e§itsizlik ortadan kalkmcaya kadar hisselerden satin alma 
onceligi Fransizlara aitti. Banka, imtiyaz suresi olan otuz yil boyunca, hazinenin di§ 
ve iy odemelerini %1 komisyon kar§iligmda ustlenip borylanmalara aracilik yap- 
mak, gerektiginde %6 faizle devlete kredi aymak, kar§iligi altmla odenecek kagit 
para ve degerli kagit yikarma imtiyazi da dahil bir devlet bankasi olarak faaliyet 
gostermekle yukumluydu. Bu son gorev oldukya onemlidir; zira, imtiyaz suresi bo
yunca hukumet de dahil, hiybir kurum para basamazdi.

Karikaturist Cem’in Osmanli Bankasi’m “Osmanlilikla en az munasebeti olan bir muessese 
tanimladigi karikaturu. Karikaturun altmda “borglanmayi katleden hane” anlammda bir Fransizca ibare 
vardir. Binamn uzerine kondurulan “Osmanli Banka-i fiahanesi” tabelasmdaki bilingli yazim hatalan ise, 
muessesenin yabanciligim vurgulamak igindir (Edhem Eldem, 135 Yillik Bir Hazine: Osmanli Bankasi 
Arflivinde Tarihten Izler, Istanbul 1997, s. 18).

Osmanli Bankasi’ndan devraldigi §ubelerde 1 Haziran 1863’te faaliyete geyen 
banka, 15 Kasim 1865’te sermayesini 4.050.000 ve ardindan 17 fiubat 1875 tarihli an- 
la§ma ile de 10 milyon sterline yukseltti. Bu anla§ma, artik Butye Komisyonu’nda 
temsil edilen ve butyenin uygulanma §eklinde de soz sahibi olan bankaya devletin 
gelir ve giderlerini denetleme yetkisini verir. Ayrica, borylanmalarda da bankanin 
oncelik hakki vardi. Osmanli maliyesi boylece yabanci sermayenin kontrolundeki 
bankanin vesayeti altina girdi. Kurulu§undan itibaren Osmanli maliyesi, ekonomisi 
ve borylanmalari uzerinde onemli roller oynayan banka, para yikarma tekeline sa- 
hip olma imtiyazini kullanarak devletin yakla§an 1877-78 Osmanli-Rus Sava§i’ni fi- 
nanse edebilmek iyin kagit para yikarilmasi yonundeki talebini reddetti ve yapilan 
goru§meler neticesinde komisyon ve iki milyon kuru§luk bir tazminat kar§iligmda 
bu istege onay verdi.
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MODERN AVRUPA TiCARET VE fiiRKET HUKUKUNUN 
GELifiiMi
Tanzimat’la beraber yuzunu Avrupa’ya yeviren Osmanli Devleti’nde, diger alanlar- 
da oldugu gibi, ticari alanda da kanunlar tercume edilerek problemler Bati huku- 
kuna gore tanimlanmaya ba§landi; ayrica, Ticaret Nezareti kurularak Beylikyi’nin 
yuruttugu Avrupa tuccarlarmin i§lemleri de nezaretin sorumluluguna verildi. Ar- 
dindan Osmanli ve yabanci uyruklu tuccarlar arasindaki anla§mazliklara bakmak- 
la gorevli Ticaret Mahkemesi (Ticaret Meclisi) olufluruldu. Ticari davalar gorulur- 
ken Avrupa ve Hayriyye tuccar temsilcileri de mahkemede hazir bulunurdu. Mah- 
keme kararlarmm temyiz edilemez olu§u uygulamada Musluman tuccarlari zarara 
ugratti; zira, davalar, kendilerini avukat araciligiyla savunan yabancilar lehinde so- 
nuylanmakta ve gayrimuslim Osmanli tuccarlari ise, yabanci uyruguna girerek du- 
rumlarmi kurtarmaktaydi.

Mahkeme, 1847’de yabanci uyruklu tuccarlarm geyici uyelige atanmasiyla kar
ma ticaret mahkemesine donu§tu. Ticaret naziri, yedisi Osmanli ve yedisi de Istan- 
bul’daki yabanci ulke tuccarlarmdan olu§an 14 uyeli mahkemenin ba§kaniydi. Uye 
sayismm onun altma du§mesi durumunda mahkemenin toplanamama kurali, ya
banci tuccarlarm oturumlara katilmamasi yuzunden zamanla sikmtilara neden ol- 
du. 1860’da yikarilan Ticaret K an u n n am e-i H u m ayu n u ’n a Zeyl ba§likli ilave ka- 
nunla mahkeme ikiye ayrildi. Dairelerin birinde kara, digerinde ise deniz ticareti 
davalari gorulmekteydi. Bu degi§iklikle birlikte, Ticarethane’de ticaret davalarini 
yeniden goru§mekle gorevli bir Istinaf Mahkemesi kurularak mahkeme kararlari- 
nin temyiz edilememe sorunu a§ilmi§ oldu.

Bu burokratik duzenlemelere uygun olarak yikarilan ve 1807 tarihli Fransiz Ti
caret Kanunu’nun birinci ve ikinci kisimlarmin tercumesiyle olu§turulan Ticaret 
K an u n n am esiyle birlikte ticaret ve §irket hususlarmdaki §er’l kurallarm yerini Ba
ti hukuku almaya ba§ladi. §irketleri, kollektif, komandit ve anonim olmak uzere uy 
ana ba§lik altmda ele alan bu kanun, hissedarlik esasma gore kurulan ve gunu- 
muzde a d i  ortaklik  denilen §irketlere de izin vermekteydi. Sadece §irket turlerini 
tanimlamakla yetinen bu kanunun §irketlerle ilgili maddeleri zayifti. Ticari mev- 
zuatm yetersizliginin yarattigi sorunlar zamanla yikarilan ek kanun ve tuzuklerle 
giderilmeye yali§ildi. §irketler iyin yok onemli olan tahvil yikarma, yani borylanma 
hakki Sultan Abdulaziz doneminde bir ara yasakti. Oysa, gerektiginde sermaye art- 
tirimma veya borylanmaya gitmek §irketler ayismdan hayati oneme sahip oldugu 
iyin bir sure sonra bu hak §irketlere verildi. 19. yuzyilm ikinci yarismdan itibaren 
yerle§meye ba§layan yeni §irket hukuku Avrupa’nm etkisiyle §ekillendi. Anonim 
§irketlerin kurulu§unda kullanilan iytuzuk §ablonu, Avrupa anonim §irket tuzugu- 
nun birebir tercumesiydi. Her ne kadar ilk Osmanli anonim §irket iytuzuk ornegi 
29 Kasim 1882’de yayimlandiysa da, bu §ablon daha once, en azmdan 1864’ten be- 
ri fiili olarak kullanilmaktaydi.

Osmanli Devleti’nde Avrupa ornegine gore kurulan ilk yerli anonim §irket §ir- 
ket-i Hayriyye’dir. Konuyu gundeme getiren Fuat Pa§a ile Cevdet Pa§a, boyle bir 
giri§imde bulunma nedenini, Avrupa’ya buyuk bir servet birikimi ve baymdirlik 
getiren anonim §irketler konusunda kamuoyuna somut bir ornek gostermek ve 
Bogaziyi’nde oturanlarm gidi§-geli§lerini kolayla§tirmak olarak ayiklarlar. 1850 yi- 
linm sonunda sati§a sunulan hisse senetlerinin en onemli mu§terileri Sultan Abdul- 
mecid ile annesi Bezmialem Valide Sultan’di. Boylece kurulan §irket-i Hayriyye, 
zaman iyerisinde farkli isimler alarak gunumuze kadar faaliyetlerini surdurebildi.
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Tanzimat’tan sonra ulkede yeterli sermaye birikiminin olmamasmin yarattigi 
eksikligi gidermek ve yabanci sermayenin ulkeye giri§ini kolayla§tirmak amaciyla 
mevzuattaki bo§luklarm doldurulmasi da dahil bazi giri§imler yapildi. Ayrica, hu- 
kumet, sozle§me hukumlerini yerine getirmeyen yabanci §irketlerin imtiyazlarmi 
sirf yabanci sermayeyi urkutmemek iyin feshetme yonune gitmedigi gibi, ulkede- 
ki yerli ve yabanci §irketleri ozendirici bazi kararlar aldi. Uygulanan te§viklerden 
birisi, yurt di§mdan getirtilen alet ve makineleri gumruk vergisinden muaf tutmak- 
ti. 16 Eylul 1873’te yikarilan on be§ sene sureli bu karardan beklenen yararin olu§- 
madigini, ozellikle yurtiyi ve di§mda sati§a sunulan urunlerden alinan agir vergile- 
rin giri§imcileri urkuttugunu ve devletin kendi sermayedarini koruyamadigini go- 
ren hukumet, 1876’da tekstil urunlerinin iy ve di§ gumruklerden muaf oldugunu 
ayikladi. Ertesi sene deri sanayii urunleri de bu muafiyet kapsamina alindi.

Diger bir te§vik de anonim maden §irketi kurmayi kolayla§tiran duzenlemeydi. 
Esasen stratejik bir oneme sahip olan madenler devletin siki denetimi altinda oldu- 
gu iyin maden §irketi kurmak guytu. Ote yandan 1810 tarihli Fransiz kanunu esas 
alinarak hazirlanan 1861 tarihli Maadin Nizamnamesi de yabancilarin bu tur §irket- 
lere sadece ortak olabilecegini ongormekteydi. 1867’de yabancilara Hicaz di§mda- 
ki yerlerde arazi ve ta§mmaz edinme imkanmm taninmasi uzerine, 1870’te nizam- 
name gozden geyirilerek 1867 protokolune taraf olan devletlerin vatanda§larma 
maden §irketlerine ortak olma hakki verildi.

Ticaret Mahkemesi kararlarimn temyiz edilememesinin ne gibi sonuclari olmu§tur?

DEMiRYOLLARI VE ULAflMDA MODERNLEfME
Bir ulkede ticaret, tarim ve sanayiin ilerlemesiyle uretilen mallan pazarlara iletecek 
olan ula§im sisteminin geli§mi§ligi arasmda yakm bir ili§ki vardir. Yollann olmama- 
si iiretimi yerelle§tirip sadece iiretildigi yerde tuketilecek bir hacme mahkum eder 
ve bu da arti degerin olu§masim engeller. Bir tarim iilkesi olan Osmanli Devleti’nin 
yol sistemi iyi ve ta§imaciliga elveri§li bir durumda degildi. Ta§imacilik deve, at, 
araba gibi geleneksel yontemlerle yapilmakta ve bu ise ta§man malm hacmini si- 
mrli tutarken maliyetini de arttirmaktaydi. Ote yandan iy kesimlerde uretilen mal- 
lar kara yoluyla liman §ehirlerine intikal etmedikye denizciligin geli§mi§ olmasimn 
da anlann yoktu. Osmanli iilkesinde demiryolu in§a fikri neredeyse demiryollan- 
mn ortaya yiki§iyla e§ zamanli ve Ingiltere’nin Hindistan yolunu kisaltma giri§imle- 
riyle yakmdan alakalidir. Bu ayidan ilk demiryollarimn Ingiliz §irketleri araciligiyla 
ve iilkenin stratejik veya verimli bolgelerinde in§a edildigini goruyoruz. Nitekim, 
Ingiliz Albay Francis Chesney, 1830’lardan itibaren Firat vadisinden Basra korfezi- 
ne ula§acak bir demiryolunun ke§fini yapmak iizere bolgeye gonderildi; ancak gi- 
ri§imlerinden bir netice yikmadi.

1851’de Hindistan yolunu kisaltmak amaciyla Iskenderiye ve Kahire iizerinden 
Kizildeniz’e varacak bir demiryolu imtiyazim Osmanli hukiimetini devreden yikar- 
tarak Misir Valisi Abbas Pa§a’dan alan Ingilizler, iki devlet arasmda buyuk bir dip- 
lomatik krize neden oldu. Neticede, padi§ah fermamyla imtiyazm verilmesi uzeri
ne ba§layan ve Iskenderiye ile Kahire arasmdaki 211 km’lik kisnn 1856’da tamam- 
lanan bu hat, Osmanli Devleti’nde in§a edilen ilk demiryolu olup Suvey§ Kana- 
li’mn ayilmasmdan sonra onemini ve i§levini yitirdi.

SIRA SiZDE
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Izmir-Aydm 
Demiryolu 
fiirketi’nin 20 
sterlinlik hisse 
senedi

Kaynak: Ali
Akyildiz, Osmanli 
Donemi Tahvil ve 
Hisse Senetleri, 
Istanbul 2001, s. 
95).

Kilometre Garantisi:
Osmanli hukumeti, yabanci 
sermayeyi ulkeye gekebilmek 
igin bazi te§vikler uyguladi. 
Bunlardan birisi, demiryolu 
flirketlerine in§a ettikleri 
kilometre baflina yillik bir 
geliri garanti etmekti. 
fiirketin yillik geliri 
belirlenen rakamin altinda 
kaldiginda aradaki farki 
hukumet odemekteydi. 
Mesela, kilometre baflina 
belirlenen garanti 10.000 
frank olsun. Yil sonunda 
flirketin kilometre baflina 
elde ettigi karin 8.000 frank 
olarak gergekleflmesi 
durumunda hukumetin 
flirkete kilometre baflina 
2.000 frank odemesi 
gerekiyordu. Bu garanti 
bazen izmir-Aydin 
Demiryolu'nda oldugu gibi, 
flirketin yatirdigi sermayenin 
belli bir oraninin garanti 
edilmesi fleklinde de 
olabilirdi.

Ingiliz sermayesinin yatirim yaptigi bolgelerin ba§mda zengin bir ticaret ve ta
rim potansiyeline sahip olan Bati Anadolu gelmektedir. 23 Eylul 1856’da Izmir-Ay- 
dm arasmda demiryolu in§a imtiyazi Ingilizlere verildi. fiirket sozle§me §artlarmi 
yerine getiremedigi halde imtiyazi dort kere yenilendi. Devlet, §irkete el koyup 
ihaleyi ba§ka bir §irkete verme hakki olmasma ragmen, bunun ulkede yatirim ya- 
pacak yabancilari korkutacagi gerekyesiyle her seferinde imtiyazi yenilemeyi ter- 
cih etti. Neticede Izmir-Aydin arasi 1 Temmuz 1866’da i§letmeye ayildi. Devlet, ser
mayesinin %6’smi senelik kar olarak §irkete garanti etmi§ti. Diger bir ifadeyle, hat 
i§letmeye ayildiktan sonra §irketin yillik kari, yatirdigi sermayenin %6’sinin altina 
du§erse ust tarafi devletye kar§ilanacakti. Bu hat Osmanli Anadolusu’nda in§a edi- 
len ilk demiryoludur.

Ingilizlerin, Osmanli Devleti’nin tahil ambari olan Dobruca ovasinin tarimsal 
potansiyelini degerlendirmek amaciyla in§a ettikleri 66 km uzunlugundaki Kosten- 
ce-^ernovada (Bogazkoy) Demiryolu, Osmanli Rumelisinde yapilan ilk demiryolu- 
dur. 2 Eylul 1857 tarihinde Ingilizlere verilen imtiyazin suresi 99 yil olup k ilo m e t
r e  g a ra n tis i  yoktu. 4 Ekim 1860 tarihinde i§letmeye ayilan ve 1877-78 Osmanli- 
Rus Sava§i sonunda Romanya sinirlari iyinde kalan bu demiryolu 1 Aralik 1882’de 
Romanya hukumeti tarafindan satin alindi. Rumeli’de Ingilizlerin yaptigi diger bir 
hat da imtiyazi 12 §ubat 1859’da verilen 224 km. uzunlugundaki Rusyuk-Varna De
miryolu olup 7 Kasim 1866’da i§letmeye ayildi. §irket, 1873’te demiryolunu Rume- 
li Demiryollari §irketi’ne kiraya verdi. 1877-78 Osmanli-Rus Sava§i sonunda Bulga- 
ristan’da kalan bu hattan dolayi Osmanli Devleti’nin §irkete olan bory ve yukum- 
luluklerini Bulgaristan ustlendi.

Ingilizlerin Bati Anadolu’da yaptigi ikinci hat, Izmir-Kasaba (Turgutlu) Demir- 
yolu’dur. 4 Temmuz 1863’te hatti in§a imtiyazi Edward Price’e 99 sene sureyle ve
rildi. Devletin §irkete taahhut ettigi kar orani sermayesinin %6’si idi. 1864’te yapi- 
mina ba§lanan hat, 10 Ocak 1866’da Turgutlu’ya ve 1875’te de Ala§ehir’e ula§ti. Bir 
ara demiryollarini bizzat in§a etmek isteyen Osmanli hukumeti, 4 Agustos 1871 ta- 
rihli bir irade ile Haydarpa§a-Izmit Demiryolu’nun in§asma ba§ladi ve hat 3 Mayis 
1873’te Izmit’e vardi. Anadolu’yu geyip Basra Korfezi’ne ula§acak buyuk bir proje-
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nin pargasi olarak du§unulen ve kotu bir §ekilde in§a edilen bu demiryolu, 1880’e 
kadar devletge i§letildikten sonra Ingilizlere kiralandi. Devletin in§a ettigi hatlardan 
birisi de 1873’te in§asma ba§lanan Mudanya-Bursa Demiryolu’dur. Ray do§eme i§i 
iki Fransiz muteahhide verildi ve 41 km’lik Mudanya-Bursa arasi 1875’te tamamlan- 
di. Ancak, kotu do§enmi§ olan bu hat 1892’ye kadar i§letmeye agilamadi.

Osmanli Devleti’ni en fazla ugra§tiran yatirim Rumeli Demiryollari oldu. Daha 
once anla§ma imzalanan ug degi§ik grubun yukumluluklerini yerine getirememesi 
uzerine Avrupa’ya gonderilen Nafia Naziri Davud Pa§a, 17 Nisan 1869’da aslen Ma- 
car yahudisi olan Baron Maurice de Hirsch ile anla§ti. Hukumet, uzunlugu 2.000 
km’yi bulan ve yedi senede in§asi planlanan bu demiryolunun i§lemeye ba§lama- 
smdan itibaren kilometre ba§ma 14.000 franklik bir kari §irkete garanti etti. Hirsch, 
gorevlerini yapmamasina ragmen, ba§vurdugu geflitli oyunlar ve Davud Pa§a gibi 
bazi devlet adamlarma verdigi ru§vetler sayesinde buyuk kazanglar elde ederek 
Avrupa’nm en buyuk zenginleri arasma girdi; ayrica, Arapsagma donen ve devleti 
uzun sure ugra§tiran Rumeli Demiryollarinda belirlenen hedeflere ula§ilamadi.

Demiryollari yabanci sermayenin ulkeye girdigi en onemli vasitalardan biriydi. 
Ancak hukumetin kapitalist yontemler hakkindaki acemiliginden oturu ilk demiryo
lu imtiyazlannin §artlan gergekten agir oldu. Devletin israrla demiryollanni destekle- 
digini goren yabanci §irketler bundan yararlanma yoluna gittigi gibi, siki§tiklarmda 
elgilerini devreye sokup hukumet uzerinde baski kurarak i§ gorme yontemini seg- 
mi§lerdi. Her §eye ragmen Osmanli tarimini olumlu etkileyen demiryollari sayesinde 
yeni alanlar tanma agildigi gibi, tarim modern yontem ve aletlerle yapilmaya ba§lan- 
di ve urunler pazarlara arz edilebildi. Bazi bolgelerde tuccar ve hatta demiryolu §ir- 
ketleri giftgiye bedava tohum dagitti. Hukumet, 1862’de yeni alanlari ziraate agan §a- 
hislarin bu yerlere sahip olacagini, be§ sene vergi vermeyecegini ve tarimda kullani- 
lacak her turlu modern aletin vergiden muaf tutulacagmi kamuoyuna duyurdu. De- 
miryollarinin yarattigi istihdam imkanlari, koylerden kasabalara gogu hizlandirarak 
guzergah uzerindeki yerle§im yerlerinin hizla geli§mesine ve yola uzak kalan eski 
buyuk merkezlerin ise onemlerini kaybetmesine neden oldu.

Buna kar§ilik liman ve demiryollari uzerinde bulunan §ehirlerdeki geleneksel 
Osmanli esnaf ve zanaatkarlari Avrupa’dan getirtilen ucuz fabrika urunleriyle reka- 
bet edemeyip yok olma surecine girdi. Yabanci madencilik §irketleri ulke igin ya- 
rarli bir yatirim olmaktan ziyade, talanci bir huviyetle kar§imiza gikar. ^lkarttiklari 
madenleri yurtdi§ma goturdukleri gibi, Osmanli uyruklu insanlar igin bir istihdam 
alani da olu§turamadilar; zira, gogu kere kendi i§gilerini de yurtdi§mdan getirttiler.

ingiliz giri§imciler demiryolu yapacaklari bolgeleri secerken nelere dikkat etmi§lerdi?

OSMANLI Dl§ BORQLANMALARI
Osmanli maliyesi, Tanzimat’tan sonra, tag$i§ denilen paradaki degerli maden mik- 
tarim azaltarak, kar§iliksiz kagit para basarak veya sarraflardan kisa vadeli borglar 
alarak kaynak saglama yontemiyle devlet garkim donduremeyecegini artik net bir 
§ekilde anlami§ti. Ozellikle bankerlerden alman ve avans denilen kisa vadeli yiik- 
sek faizli borglar devlete gok pahaliya mal olmaktaydi. Bu durumda geriye tek al- 
ternatif kaliyordu: di§ borg aimak. Esasmda di§ borg 18. yiizyilin son geyreginden 
beri Osmanli maliyesinin giindemine girmi§ti. I. Abdiilhamid, 1789 yilmda Osman- 
li-Rus ve Osmanli-Avusturya sava§lan devam ederken Hollanda’dan borg almayi 
du§unmii§; ancak, borca kar§ilik gosterilecek gelirlerin ayamn elinde oldugu ge- 
rekgesiyle bu tasandan vazgegilmi§ ve konu uzun bir sure giindemden du§mii§tu.
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1860
borglanmasma ait 
20 sterlinlik borg 
tahvili

Kaynak: Ali
Akyildiz, Osmanli 
Donemi Tahvil ve 
Hisse Senetleri, 
Istanbul 2001, s. 
305.

Zaman zaman telaffuz edilse de, di§ borcun tekrar ciddi olarak maliyenin gun- 
demine girmesi, 1850 butyesinin bir milyon liranm uzerinde bir ayik vermesi ve 
hukumetin Dersaadet Bankasi’na kar§i olan yukumluluklerini yerine getiremeyip 
zaten zayif bir sermaye yapisi olan bankanin bu yuzden Avrupa’ya yektigi poliye- 
leri odeyememesi uzerine oldu. 1852 yili iyin gerekli olan 150 milyon kuru§un ali- 
nacak bir boryla odenmesi fikri tek yare olarak ortadaydi. Bunun uzerine banka 
kuruculari araciligiyla Avrupa sermaye yevrelerine ba§vurulmasi kararla§tirildi. Ne- 
ticede yapilacak 55 milyon franklik borylanma iyin padi§ahm onayi beklenmeden 
Londra ve Paris piyasalarindan talep almmaya ba§landi. Toplanan 20 milyon fran- 
km bankerlerin Londra’daki temsilciligine yatirilmasina ve bir kisminm harcanma- 
sma ragmen, Sultan Abdulmecid’in bu krediyi onaylamamasi piyasalari ve huku
metin kredisini derinden sarsti. Bunun uzerine yogu devlet adamlarmdan yardim 
§eklinde toplanan 2.200.000 franklik bir tazminat odenerek bu konu kapatildiysa 
da, bu tutumu unutmayan piyasalar iki yil sonra yapilan di§ bory giri§imlerine 
olumsuz tepki verdi. Nitekim, Nisan 1854’te unlu banker ailesi Rothschild aracili
giyla Londra ve Paris’te sati§a yikarilan Osmanli tahvilleri iyin Londra’da ancak 
1.100.000 sterlinlik bir talep toplanabildi ve talep verenlerin de odeme guylugu ye- 
ken kesimlerden oldugunun anla§ilmasi uzerine borylanma geryekle§medi.

Di§ bory giri§imlerini olum- 
suz etkileyen bir unsur da Avru- 
pali yatmmcilarla sermaye yev- 
relerinin Osmanli maliyesi hak- 
kmda yeterince bilgi sahibi ol- 
mamalariydi; dogal olarak bu da 
onlar iyin belli bir risk anlamina 
gelmekte ve risk ise borylanma 
maliyetini arttirmaktaydi. Roths
child giri§iminin ba§arisizligi, 
hukumetin kendi imkanlariyla 
borylanamayacagmi ayikya or- 
taya koymu§tu. Oysa, maliyenin 
izah edilen krizine Kirim Sava- 
§i’nm (1853-1856) getirdigi ekst- 
ra maliyet de eklenmi§ti. Dola- 
yisiyla ortada di§ bory di§mda 
bir alternatif de yoktu. 1854’te 
uzun goru§meler neticesinde In- 
giliz hukumetinin destegiyle ve 
Londra’da Palmer ve Paris’te
Goltschmidt §irketlerinin araci
ligiyla uy milyonu hemen ve iki 
milyonu da gerektiginde kulla- 
nilmak uzere toplam be§ milyon 
sterlin borylanildi. Misir vergisi- 
nin bir kismi kar§ilik gosterilen 
bu ilk borylanmadan hazineye 
2,29 milyon sterlin girdi. Uygun 
olmayan bu borylanma ko§ulla- 
n, ilk borylanma giri§iminde hu-
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kumete olan guvenin sarsilmasma piyasalarm verdigi bir tepkiydi. Borylanmadan el- 
de edilen paralann sava§ giderleri iyin harcanip harcanmadigmi denetlemek uzere 
uyu Osmanli, biri Ingiliz ve biri de Fransiz olmak uzere be§ kiflilik bir gozetim komis- 
yonu kurularak harcamalar bu komisyon nezaretinde yapildi.

Sava§m surmesi tekrar borylanmayi gerektirdiginden ertesi yil Ingiliz ve Fransiz 
hukumetlerinin guvencesiyle Misir vergisinin geri kalaniyla Izmir ve Suriye gum- 
rukleri kar§ilik gosterilerek be§ milyon sterlin tutarmda butun Osmanli borylanma- 
lari iyerisinde en iyi §artlari ta§iyan anla§ma yapildi. Faiz orani %4 olan bu borylan- 
madan hazineye tahvillerin degerinin %2,6 fazlasi, yani 5.131.250 sterlin girdi. Bu 
borylanmada da, paranin sava§ giderlerine harcanip harcanmadigmi denetlemek 
uzere Ingiliz, Fransiz ve Osmanlilarm birer uyeyle temsil edildigi bir gozetim ko- 
misyonu olu§turularak harcamalar bu komisyonun denetiminde yapildi. Her iki 
borylanmadan elde edilen paralar sava§m finansmani iyin harcandi.

Kirim Sava§i yillarmda ba§layan bu di§ bory seruveninin hacmi gittikye geni§le- 
di. Nitekim, 1858’de kagit paralari piyasadan yekmek amaciyla alman be§ milyon 
sterlinin bir kismi Cidde olaylari iyin harcandi. Ardmdan 1860’ta ba§arisiz Mires is- 
tikrazmdan hazineye iki milyon sterlin girdi. 1862’de Istanbul’da tedavul eden ka
git parayi piyasadan yekmek ve kisa vadeli borylari odeyebilmek amaciyla 8 mil
yon sterlin tutarmda di§ bory almdi. Bu parayla kaimeler piyasadan yekildi; ancak, 
bankerlerden alman kisa vadeli bory sorunu hala yozulememifli. Ertesi yil yine ki
sa vadeli borylarla kaimenin kaldirilmasi neticesinde olu§an para sikmtismi a§abil- 
mek amaciyla madeni para (sikke) basmak iyin 8 milyon sterlin daha borylanilarak 
para sistemi islah edildi; ancak, a§ar vergisinin dogrudan tahsili geryekle§tirileme- 
digi iyin butyeye olumlu katki yapacak arti bir deger uretilemedi.

1865’te yapilan alti milyon sterlinlik borylanmanm Osmanli di§ bory tarihi ayi- 
smdan buyuk bir onemi vardir; zira, hazine, artik onceki borylanmalarm taksitleri- 
ni odeyebilmek iyin di§ borca ba§vurmak zorundaydi. Ayni yil iyerisinde kisa va
deli iy borylari %5 faizli tahvillere donuflurmek iyin 32,9 milyon sterlin bory alm
di. Osmanli maliyesi artik iflas etmemek iyin surekli borylanmak ve Avrupa serma- 
ye yevreleri de Osmanli Devleti’nin bir kriz neticesinde odeme guylugu iyerisine 
du§memesi iyin bu borylanma surecine destek vermek durumundaydi. Ancak, 
borylanma §artlari dogal olarak giderek daha da olumsuzla§ti.

Hazine, 1869’da bu sefer butye ayiklarmi kapamak ve kisa vadeli borylari ode- 
mek amaciyla 22 milyon; yine ayni amaylarla 1871 yilmda 5,7 milyon; 1872’de 4,82 
milyon ve 1873’te de 27,78 milyon sterlin borylandi. Bu arada 1872 senesinde yika- 
nlan hazine bonolarmm umumi borylara donu§turulmesi iyin 20,23 milyon ve 1874’te 
de 40 milyon sterlinlik yeni borylanmalar yapildi. Bu borylanmalardan bazilan son 
derece olumsuz ko§ullari iyermekte olup reel faiz miktari %10’un uzerine yikmi§ ve 
hazineye giren paralar nominal degerlerinin yok altmda kalmi§ti. fioyle ki, borylan
manm ba§ladigi 1854 ile 1874 yillari arasmdaki yirmi yil iyerisinde Osmanli Devleti 
209 milyon Osmanli lirasi borylanmi§ken, hazineye sadece 115 milyon liranm girdi- 
gi tahmin edilmektedir. Bu borylar buyuk olyude Londra ve Paris piyasalarmdan 
almdi. Elde edilen paralarm %84’u uretim yerine gunluk cari harcamalara gitti. Dev- 
let, 1875 senesinde butye ayiklarmm be§ milyon liraya ula§masi uzerine di§ boryla- 
nn faizlerinin ancak yansmi odeyebilecegini ilan etti ve bu moratorium buyuk bir 
krize ve hazinenin iflasma neden oldu. Dolayisiyla boyle buyuk bir krizle neticele- 
nen Tanzimat donemi mali reformlarmm ba§arili oldugunu ifade etmek guytur.
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Ozet

Osmanli Devleti’nin yaptigi iktisadiyenileflmegi- 
riflimlerini agiklayabilme
II. Mahmud, Yenigeri Ocagi’ni ortadan kaldirip 
yerine yeni orduyu kurduktan sonra devlet eliy- 
le bazi buyuk yatirimlar yapmaya ba§ladi. Bu 
devletgi te§ebbuslerin gogu yeni ordunun ve dev- 
letin ihtiyaglarini yurt iginden kar§ilayabilmek 
amaciyla yapildi. II. Mahmud’un ba§lattigi bu sa- 
nayile§me giri§imleri, oglu Sultan Abdulmecid 
doneminde de geli§tirilerek surduruldu. Devlet, 
ayrica kurulan fabrikalara hammadde temini ifli- 
ni de ciddiye alarak bu amagla bazi duzenleme- 
ler yapti. Ancak, Kirim Sava§i’nin araya girmesi, 
kapitulasyonlar yuzunden yerli urunlerin yaban- 
ci imalatla rekabet edememesi ve imtiyazli ano- 
nim §irketlerin ulkede gogalmasi gibi nedenlerle 
1860’lardan itibaren bu devletgi politikalar terke- 
dilerek devletin sanayi uzerindeki duzenleyici 
rolu one gikarildi. Sanayiin yaninda tarim da unu- 
tulmadi. Devlet giftgiye verilecek ozel ve devlet 
kredileriyle ilgili duzenlemeler yapti; gerek sana- 
yi gerekse tarim igin yurt di§mdan getirtilecek 
makine ve aletleri vergiden muaf tuttu; bo§ ara- 
zileri tarima aganlara bu arazileri satin alma on- 
celigi yaninda, bazi vergi muafiyetleri de tanidi. 
£iftgi tohum ve modern aletler konusunda des- 
teklendi.

1838 Osmanli-ingiliz Ticaret Antlaflmasi’mn ve 
kapitulasyonlann Osmanli ekonomisi uzerinde- 
ki etkilerini tartiflabilme
19. yuzyilda ozelde 1838 Osmanli-ingiliz Ticaret 
Antla§masi ve genelde ise kapitulasyonlar Os
manli Devleti’nin attigi iktisadi adimlarin onunde 
ciddi bir engel te§kil etti. Siyasi olarak giderek 
gug kaybina ugrayan Osmanli Devleti, kapitulas- 
yonlari gerekge gostererek kendi tuccari igin Os
manli hukukunu, mahkemelerini, mali ve idari 
denetimini kabul etmek istemeyen buyuk dev- 
letlerin Istanbul’daki elgilerinin baskilarina bo- 
yun egmek zorunda kaldi. Bu durumda sanayi- 
le§mesini tamamlami§ olan Avrupa devletlerinin 
ucuz urunleriyle e§itsiz bir rekabete giri§en Os
manli giri§imcilerinin fazla bir §ansi yoktu. Bilin- 
digi gibi, Baltalimani Antla§masi’na gore liman 
§ehirlerinde ithalat ve ihracat vergi oranlari %3’tu. 
Limandan ig kesimlere goturulecek mallardan %2 
ve ig kesimlerden limanlara goturulecek mallar- 
dan da %9 ilave vergi alinacakti. Boyle oldugun- 
da zaten geleneksel yontemlerle imal edildigi 
igin Avrupa mallarina gore daha pahali olan Os
manli sanayi urunlerinin fiyati %9 ek vergiyle bir- 
likte daha da artmaktaydi. Dolayisiyla her halu- 
karda Osmanli tuccar ve ureticisi aleyhinde olan 
bu haksiz rekabetten oncelikle di§ etkilere daha 
agik olan sahil kesimleri ve daha sonra da demir- 
yollariyla liman §ehirlerine baglanan ig kesimler 
etkilendi. Devlet, her ne kadar bazi sanayi atilim- 
lari yapsa ve yerli sanayii desteklemek igin bir 
takim tedbirler alsa da, bu giri§imleri kalici ve 
ba§arili kilacak ortami olu§turamadi ve haksiz re
kabete yol agan yabanci §irketleri denetleyip ver- 
gilendiremedi. Qunku, gumruk oranlarini duzen- 
lemek ve yabanci §irketleri denetlemek igin atti
gi her adimda kar§ismda kapitulasyon engelini 
buldu.
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Osmanli para  sistemini ve bu alanda yapilan ye- 
nilikleri analiz edebilme
Osmanli para sistemi son derece karma§ik bir 
yapiya sahipti. Bulundugu cografyada kendisin- 
den once ya§ami§ olan Bizans, Selyuklu ve Ana- 
dolu beylikleri gibi devletlerin paralari; fethedi- 
len yerlerde kullanilan yerel sikkeler ve Vene- 
dik, Ceneviz, Avusturya, Hollanda, Ispanya ve 
diger ulkelerin paralari Osmanli sikkeleriyle bir- 
likte piyasada tedavul etmekteydi. II. Mahmud 
doneminde piyasada 36 ye§it gumu§ paranin ol- 
masi, bu karma§ik durumun 19. yuzyilm ilk yari- 
sinda da fazla degi§medigini gostermektedir. Os
manli Devleti’ndeki en buyuk tag§i§in II. Mah
mud doneminde geryekle§tirilmesiyle paranin 
iyerigindeki degerli maden miktarinin artik tag§i- 
§e tahammul edemeyecek derecede azaltilmasi, 
hazineyi finanse etmek iyin tekrar tag§i§e ba§- 
vurma ihtimalini ortadan kaldirmi§; ustune ust- 
luk Tanzimat Fermani’nin ilammn ardindan ilti- 
zam sisteminin kaldirilmasi, yani mevcut vergi 
tahsil sisteminin lagvedilmesi hazinenin hareket 
kabiliyetini iyice azaltmi§ti. Hazine, bu siki§ik 
duruma ilk kagit parayi (ka im e)  yikararak yo- 
zum bulabilmi§ti. Ancak kagit para var olan sis
temi daha da karma§ikla§tirmi§ ve piyasada enf- 
lasyona neden olmu§tu. Para sistemini islah et
mek isteyen yoneticiler 1844’te sikkeyi belli bir 
ayar ve vezinde tutabilmek iyin Tashih-i Ayar 
Fermani’ni yayimlayarak 1 altin lira=100 gumu§ 
kuru§ paritesini getirmi§ ve sikke devletin sonu- 
na kadar bir daha tag§i§ edilmemi§ti. Kagit para, 
13 Aralik 1861’de Istanbul’da ya§anan bir panik 
neticesinde alinan bir kararla 1862’de piyasadan 
yekilmi§ti. Para sistemindeki bu karma§ayi duze- 
ne kavu§turmak amaciyla ertesi sene Ingiliz ve 
Fransiz sermayesiyle kurulan Bank-i Osmani-i 
§ahane’ye devlet bankasi statusu taninarak para 
ve degerli kagit yikarma imtiyazi verilmi§; banka 
1877-1878 Osmanli-Rus Sava§i yakla§irken dev
letin sava§i finanse edebilmek iyin kagit para yi
karma teklifine kar§i yikmi§ ve tazminat ve ko- 
misyon kar§iligmda bu istegi kabul etmi§ti.

Modern Avrupa ticaret ve flirket hukukunun Os
manli Devleti’ndeki geliflimini agiklayabilme 
Osmanli Devleti, II. Mahmud ve Tanzimat do- 
nemlerinden itibaren yaptigi reformlarla yuzunu 
artik iyice yevirdigi Avrupa’yi kendisine ornek 
alarak geleneksel tutumundan uzakla§maya ba§- 
lami§ti. Bu alanlardan birisi de ticaret hukukuy- 
du. Fransiz Ticaret Kanunu esas alinarak hazirla- 
nan Ticaret Kanunnamesi, §irket hukuku ayisin- 
dan son derece zayif olup neredeyse sadece §ir- 
ket turlerini tanimlamaktaydi. Uygulamada so- 
runlara neden olan bu eksiklikler yikartilan ek 
duzenlemelerle giderilmeye yali§ildi. Ote yandan 
1839’da ticari davalara bakmak uzere kurulan Ti
caret Mahkemesi 1847’de yabanci tuccar temsil- 
cilerinin de katilimiyla karma bir mahkeme hali
ne geldi. Ticaret Kanunu, kapitulasyonlari gerek- 
ye gosterip Osmanli hukukunu kabul etmeyen 
yabanci §irketler uzerinde bir denetim saglaya- 
madi. Boyle bir ortamda yerli yatirimcilara bir or
nek gostermek uzere 1850’de ilk yerli anonim 
§irket olarak §irket-i Hayriyye’yi kuran Osmanli 
devlet adamlari gerek yerli ve gerekse yabanci 
sermayeyi ve §irket kurmayi te§vik iyin de bazi 
tedbirler aldi.
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Kendimizi Sinayalim
1. 1833’te kurulan Feshane ilk olarak nerede faaliyete
geymi§tir?

a. Uskudar
b. Selimiye
c. Eyup
d. Kadirga
e. Yedikule

2. Osmanli-Ingiliz (Baltalimani) Ticaret Antla§masi han- 
gi tarihte imzalandi?

a. 18 Agustos 1838
b. 16 Agustos 1838
c. 3 Kasim 1838
d. 18 §ubat 1838
e. 26 Ocak 1838

3. Osmanli maliyesinde en buyuk tag§i§ hangi padi- 
§ah doneminde yapilmi§tir?

a. II. Mehmed
b. III. Selim
c. II. Osman
d. Sultan Abdulmecid
e. II. Mahmud

4. Osmanli Devleti’nde kurulan ilk banka a§agidaki- 
lerden hangisidir?

a. §ark Ingiliz Bankasi
b. Turkistan Bankasi
c. The Ottoman Bank
d. Dersaadet Bankasi
e. Bank-i Osmani-i §ahane

5. Osmanli Devleti’nde para basmaya yetkili devlet 
bankasi ozelligi ta§iyan kurum a§agidakilerden hangisi- 
dir?

a. §ark Ingiliz Bankasi
b. Turkistan Bankasi
c. The Ottoman Bank
d. Dersaadet Bankasi
e. Bank-i Osmani-i §ahane

6. Osmanli ulkesinde kurulan ilk yerli anonim §irket 
a§agidakilerden hangisidir?

a. §irket-i Hayriyye
b. Izmir-Aydin Demiryolu §irketi
c. Debbaglar §irketi
d. Simke§yiler §irketi
e. Kuma§yilar §irketi

7. Osmanli ulkesinde in§a edilen ilk demiryolu a§agi- 
dakilerden hangisidir?

a. Izmir-Aydin Demiryolu
b. Kostence-^ernovada Demiryolu
c. Iskenderiye-Kahire Demiryolu
d. Rusyuk-Varna Demiryolu
e. Izmir-Kasaba Demiryolu

8. Osmanli Devleti’nin bizzat in§a ettigi ilk demiryolu 
a§agidakilerden hangisidir?

a. Haydarpa§a-izmit Demiryolu
b. Mudanya-Bursa Demiryolu
c. Hicaz Demiryolu
d. Rusyuk-Varna Demiryolu
e. Izmir-Aydin Demiryolu

9. Osmanli Devleti’nde ilk di§ borylanma giri§imi han
gi padi§ah doneminde olmu§tur?

a. III. Selim
b. II. Mahmud
c. I. Abdulhamid
d. Sultan Abdulmecid
e. Sultan Abdulaziz

10. En iyi §artlarla yapilan Osmanli di§ borylanmasi 
a§agidakilerden hangisidir?

a. 1854 Borylanmasi
b. 1855 Borylanmasi
c. 1858 Borylanmasi
d. 1862 Borylanmasi
e. 1865 Borylanmasi
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Kendimizi S>nayal>m Yan>t Anahtar>
1. d Yanitiniz yanli§ ise “Devlet Eliyle Sanayile§me”

konusunu yeniden gozden geyiriniz.
2. b Yanitiniz yanli§ ise “1838 Osmanli-Ingiliz (Bal-

talimani) Ticaret Antla§masi” konusunu yeni
den gozden geyiriniz.

3. e Yanitiniz yanli§ ise “Osmanli Para Duzeni ve
Sarraflik” konusunu yeniden gozden geyiriniz.

4. d Yanitiniz yanli§ ise “Osmanli Para Duzeni ve
Sarraflik” konusunu yeniden gozden geyiriniz.

5. e Yanitiniz yanli§ ise “Osmanli Para Duzeni ve
Sarraflik” konusunu yeniden gozden geyiriniz.

6. a Yanitiniz yanli§ ise “Modern Avrupa Ticaret ve
§irket Hukukunun Geli§imi” konusunu yeniden 
gozden geyiriniz.

7. c Yanitiniz yanli§ ise “Demiryollari ve Ula§imda Mo-
dernle§me” konusunu yeniden gozden geyiriniz.

8. a Yanitiniz yanli§ ise “Demiryollari ve Ula§imda Mo-
dernle§me” konusunu yeniden gozden geyiriniz.

9. c Yanitiniz yanli§ ise “Osmanli Di§ Borylanmala-
ri” konusunu yeniden gozden geyiriniz.

10. b Yanitiniz yanli§ ise “Osmanli Di§ Borylanmala-
ri” konusunu yeniden gozden geyiriniz.

S>ra Sizde Yan>t Anahtar>
Sira Sizde 1
Sultan II. Mahmud ve Sultan Abdulmecid donemlerin- 
de ordunun ve devletin ihtiyaylarinin yurt iyinden kar- 
§ilanmasi amaciyla ihtiyay duyulan fabrikalar devlet 
eliyle kuruldu. Devlet ihtiyaylarini satin alirken bu fab- 
rikalarin urunlerini tercih etmekteydi. Kirim Sava§i’nin 
hazineye buyuk bir fatura yuklemesi, yerli sanayiin ka- 
pitulasyonlar nedeniyle yabancilarla rekabet edememe- 
si ve devletin bazi hizmetleri imtiyazli §irketlerden al- 
masi gibi nedenlerden dolayi, 1860’lardan itibaren dev
let eliyle sanayile§me siyaseti terk edilerek devletin sa- 
nayi giri§imlerinde duzenleyici ve te§vik edici bir rolu 
benimsedigi yeni bir iktisadi anlayi§a geyildi.

Sira Sizde 2
Osmanli Devleti’nde ilk kagit para Ocak 1840’ta mali- 
yenin iyinde bulundugu krize yare bulmak amaciyla yi- 
karildi. Tanzimat Fermani’nin ardindan iltizam sistemi 
kaldirilmi§ ve devlet boylece eski tahsilat sisteminden 
vazgeymi§ti. Yeni duzenin kurulmasi ise zaman alaca- 
gindan dolayi aradaki geyi§ doneminde devlet yarkini 
dondurebilmek amaciyla maliye iyin yeni kaynak ol- 
mak uzere kagit para yikarildi ve devlet bu sayede soz 
verdigi reformlari finanse edebildi.

Sira Sizde 3
1839’da kurulan Ticaret Mahkemesi’nin almi§ oldugu 
kararlarin temyiz hakki yoktu; yani, kararlar nihai olup 
yeniden mahkeme konusu yapilamazdi. Bu durum, Av
rupa ticaret hukuku hakkinda yeterli bilgisi olmayan 
Musluman tuccarlari zarara ugratti; zira, davalar, yeni ti- 
cari kurallari bilen avukatlarin savundugu yabanci tuc- 
carlar lehinde sonuylanmakta ve gayrimuslim Osmanli 
tuccarlari ise yabanci bir ulkenin uyruguna girerek du- 
rumlarini kurtarmaktaydi. Bu sorun 1860’ta yapilan bir 
duzenlemeyle mahkeme kararlarinin temyiz edilebilir 
olmasiyla yozumlenebildi.
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Sira Sizde 4
Ingiliz kapitalistler demiryolu yapacaklari bolgeleri se- 
yerken Ingiliz yikarlari iyin stratejik oneme sahip veya 
Ingiltere’nin ihtiyaci olan maddelerle hububatin yetflti- 
rildigi verimli bolgeleri tercih etmi§lerdi. Hindistan yo- 
lunu kisaltmaya yonelik olarak du§unulen Firat Vadisi 
Demiryolu projesi ile Iskenderiye-Kahire Demiryolu bi- 
rinciye ve Bati Anadolu’da in§a edilen Izmir-Aydin De
miryolu ile Balkanlarda yapilan Kostence-^ernovada 
Demiryolu da ikinciye ornek verilebilir.

Sira Sizde 5
1865 borylanmasi, 1854’ten itibaren alinan di§ borylarin 
faizlerini odeyebilmek amaciyla yapildi.
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OSMANLI D EV LET i’NDE YENiLEfiM E  
H AREKETLERi (1703-1876)

7
Amaglarimiz

Bu uniteyi tamamladiktan sonra;
19. yuzyilda Osmanli kamuoyunu genel hatlariyla tanimlayabilecek, 
Osmanli’da matbaa, basin ve yaym hayatmi ayiklayabilecek,
Tanzimat’a ve hukumete yonelik siyasi muhalefeti yozumleyebilecek,

< j ^  Orgutlu muhalefetin temsilcilerini ve siyasi ve sosyal etkilerini degerlendire- 
bileceksiniz.

Anahtar Kavramlar
• Osmanli Kamuoyu
• Osmanli Basm-Yaym Hayati
• Orgutlu Siyasi Muhalefet

Kuleli Vakasi 
Meslek Cemiyeti 
Yeni Osmanlilar

jgindekiler

Osmanli Devleti'nde k • 19. YUZYILDA OSMANLI
Yenile§me Basin, Kamuoyu ve KAMUOYU
Hareketleri Yeni Osmanlilar • BASIN-YAYIN FAALiYETLERi
(1703-1876) f • ORGUTLU SiYASi MUHALEFET



Basin, Kamuoyu ve 
Yeni Osmanl>lar

19. y u z y il d a  o s m a n l i k a m u o y u
Du§unen ve sorgulayan bir varlik olarak insanm ya§adigi sosyal yevreye ve siyasi 
geli§melere kayitsiz kalmasi du§unulemez. 1789 Fransiz Ihtilali’nin ardmdan yayi- 
lan siyasi fikirler, zamanla bireyi ve bunlarm ortak talepler etrafmda bir araya gel- 
mesiyle olu§an kitleyi, iktidar denkleminde hesaba katilmasi gereken bir guy hali
ne getirdi. Smifli toplumlarm ve kutsanmi§ iktidarlarm ayiktan sorgulandigi 18. 
yuzyilda, A ydinlanm a du§unurlerinin devlet, fert ve siyaseti e§itlikyi bir duzlem- 
de yeniden tanimlayip fikirlerini basm-yaym yoluyla kitleye ula§tirmalari, bireyleri 
ve iktidar hakkmdaki du§uncelerini onemli kilmi§ti. Siyasi rejimler, bu yuzden ge- 
rek Bati’da gerekse Dogu’da halkm du§uncelerini, olasi tepkilerini ve bu tepkile- 
rin orgutlu bir harekete donu§me ihtimalini denetlemek amaciyla farkli yontemler 
gelifltirdi. Bu surecin ilk adimlari, hafiyeler vasitasiyla kamusal alanlarda konu§u- 
lanlarm ya da yeflitli sebeplerle di§aridan gelen ziyaretyilerden elde edilen duyum- 
larm kayda geyirilmesiyle atildi.

19. yuzyilda Osmanli toplumsal ya§ammda one yikan mekanlar, iskeleler, tica- 
ret merkezleri, yar§i-pazarlar, ibadethaneler ve en onemlisi de kahvehanelerdi. Ay- 
rica, mesire (gezinti) yerleri, bekar odalari, berber ve hamam gibi ugrak yerleri de 
bu baglamda onemlidir. Tabii burada Osmanli kamuoyundan kastedilen §ey, top- 
lumun erkek bireylerinin siyasi ve sosyal gundemi ya da gundelik sohbetlerinin 
genel karakteridir. Devrin §artlari ve deger yargilari geregi kadin, toplumsal ya§a- 
min aktif ve gorunen kisminda oldukya silik bir figurdu.

18. ve 19. yuzyillar, Osmanli Devleti’nde reform yabalarinin ivme kazandigi do- 
nemlerdi. Ancak Lale Devri (1718-1730) olarak nitelenen doneme, Patrona Halil; 
Nizam-i Cedid reformlarina ise Kabakyi (1807) diye sonradan me§hur olan isyan- 
larla son verilmi§ olmasi, bu tur giri§imlerin ne denli riskli oldugunu gostermi§ti. 
Bu nedenle 19. yuzyilin neredeyse tamaminda, II. Mahmud (1808-1839), Abdulme- 
cid (1839-1861), Abdulaziz (1861-1876) ve ozellikle de II. Abdulhamid devirlerin- 
de (1876-1909) iktidarlar, kamuoyunun du§uncelerini ogrenmek konusunda hayli 
istekli ve tedbirli davrandi. Bu istek hafiye te§kilati ve jurnalcilik yoluyla bazen 
toplumu sindirmeye ve basm-yaym organlarmi sansur yoluyla smirlamaya kadar 
vardi.

Idareciler ayismdan ozellikle ba§kentte toplumun nabzinin tutulmasi, saltanat 
ve istikrarm devami iyin son derece onemliydi. Asilsiz soylenti ve kalabaligm, bu- 
gunkunden daha tehlikeli oldugu donemlerde iktidarm kamuoyunu takip etmesi,

Aydinlanma: 16. yuzyilda 
italya'da bilim ve sanat 
alanindaki geliflmelerle 
bafllayan sureg sonunda 18. 
yuzyil Avrupasinda 
dufluncenin baskilardan 
kurtularak aklin 
onculugunde bagimsizliga 
kavu§tugu donemi niteler.
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tercihten ziyade bir zorunluluktu. £unku genel rahatsizligm yarattigi potansiyelden 
yararlanarak buyiik isyanlar ba§latildigi ve sonuyta iktidarm kanli bir biyimde ala- 
§agi edildigi defalarca tecriibe edilmi§ti.

Osmanli cografyasmda uygulamaya konan veya konmasi ongoriilen idari, as- 
keri ve ekonomik reformlar geni§ halk kesimlerini yakmdan ilgilendirmekteydi. 
Ozellikle 1826-1856 arasmda geryekle§tirilen kapsamli reformlarla, klasik Osmanli 
duzeni zihniyet ve kurumlanyla birlikte donu§turuldu. Devlet, bu siireyte uygula
maya koydugu yeniliklerin kamuoyunda ne tiir etki ve tepkiler yarattigim belirle- 
mek amaciyla ve hafiyeler araciligiyla havadis jurnaU eri adi verilen istihbarat ra- 
porlan hazirlatti. Dolayisiyla kamuoyunun baki§imn dogrudan ve kontrollu bir bi- 
yimde idari birimlere ula§tinldigim soylemek mumkundur.

Devletin halkin ne du§undugunu takip ettirmesi konusunda geni§ bilgi icin bkz. Cengiz 
Kirli, Sultan ve Kamuoyu, Osmanli M odemlepne Siirecinde HavadisJurnalleri (1 8 4 0 
1844), Istanbul 2009-

Reform sureyleri sancilidir. Gelenegin gucu, kemikle§mi§ dini algilar, kurulu 
duzende elde edilmi§ kazanimlari kaybetme korkusu ve degi§imin getirecegi yeni 
sonuylann yarattigi endi§eler bu sancimn ba§lica nedenleridir. Osmanli cografya- 
smda da durum farkli olmadi. Toplumun kaygilanm bizzat gorerek bilgilenmek ge- 
rektigini du§unen padi§ahlar yurt gezilerine yiktilar. II. Mahmud, bu baglamda 
1829-1837 yillari arasmda be§ yurt gezisi yapti ve Tekirdag, ^anakkale Bogazi, Ge- 
libolu, Edirne, Gemlik, Izmit, Varna, fiumnu, Silistre, Rusyuk gibi Ege ve Dogu 
Trakya’daki bazi §ehirleri ziyaret etti. Ingiltere’den alman ilk buharli gemi olan Su
rat ile yapilan bu gezilerde halka yeni donemin simgelerinden olan mizika (aske- 
ri bando) dinletilmi§; fes, sirmali pantolon ve suslu bir pelerin (harvani) iyerisinde- 
ki padi§ah yeniligi §ahsmda modellemi§tir.

Osmanli padi§ahlari elbette bu tur gezilerle ilk kez halk onune yikmi§ degildi. 
Padi§ahlar 17. yuzyila kadar sefere gidi§-donu§lerinde, av gezilerinde, merasimler- 
de, cuma selamliklarmda ve Ramazan ayma mahsus bir takim dini ziyaretlerde 
uzaktan da olsa halka gorunur; yine, kiyafet degi§tirip (tebdil-i kiyafet) teftifl amay- 
li geziler yaparak ba§kentte i§lerin aksamadan yurumesini saglamaya yali§irlardi. 
Ancak yurt gezilerini sembolik bir temas olmaktan yikaran §ey, halki muhatap al
ma gibi yeni ve farkli bir uygulamanm araci olmasiydi. Nitekim, II. Mahmud’un bu 
gezilerde yar§i pazar dola§arak muslim-gayrimuslim ayrimi yapmadan halkin §ika- 
yetlerini dinlemesi, bah§i§ler dagitmasi ve siradan insanlarla yemek yemesi, once- 
ki donemlere ait padi§ah algisiyla yan yana dahi getirilemeyecek uygulamalardi.

Gezilerden sonra hastane, ibadethane, hamam, kopru, mektep vb. bolgenin alt- 
yapi ve sosyal hizmet alanlarmdaki eksikliklerinin giderilmeye yali§ilmasi, kamu
oyunun onemsenmesi ayismdan onemli bir ba§langiy olarak degerlendirilebilir. 
1831’den itibaren Takvim-i Vekayi adiyla resmi bir gazetenin yaym hayatma ba§la- 
masi, 1836’da kamuya ayik yerlere padi§ahm portresinin (tasvir-i hum ayun) asil- 
masi gibi uygulamalar ise padi§ahm tebaasiyla dolayli temas, bilgilendirme ve ken- 
dini hatirlatma yabasinin yansimalariydi. II. Mahmud’un, yonetim piramidinin te- 
pesinde yer alan bir hukumdar sifatiyla, kanun, duzen ve adalet uygeninde kamu- 
oyuna uzattigi el, ayrilikyi isyanlar yagmda yok farkli etnik kokenli, dinli ve dilli bir 
imparatorlugu devlete guven paydasmda bir arada tutmayi hedeflemekteydi.

Padi§ahlann halka mesafeli durmalarinin nedenleri nelerdir?
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Babasmin yolundan giden Sultan Abdulmecid de hukumdarla halk arasmdaki 
mesafeyi olabildigince azaltmak ve sorunlari yerinde gormek amaciyla 1844 ve 
1846’da Izmit, Bursa, £anakkale, Adalar vb. yerleri kapsayan yurt gezilerine yikti; 
idari ve askeri birimleri sik sik tefti§ etti. Haberle§me ve ula§imm yaninda, orgun 
egitim ve ozellikle kizlarm egitimi alanlarmda padi§ahm yakm ilgi ve takibiyle 
onemli mesafeler almdi. Sivil-askeri okullarin smav ve mezuniyet torenlerinde ha- 
zir bulunmasi, onceki donemlerle kiyaslanmayacak derecede yonetenle yonetilen- 
ler arasmdaki mesafeyi azaltti.

Sultan Abdulaziz’in bir adim daha ileriye giderek yurt di§mdaki geli§melerle 
idari ve toplumsal duzenleri yerinde gormek uzere Avrupa’yi ziyareti, Osmanli pa- 
di§ahlari ayismdan bir ilkti. Bu gezide devletle halkm ili§kileri, bireylerin hak ve 
ozgurlukleriyle sosyal ya§am gibi konularda edindigi izlenimlerin, padi§ahm bu 
alanlara yakla§imlarmi etkiledigi du§unulebilir. Nitekim, bu donemde devletin sos
yal ve idari alandaki uygulamalarmda sergiledigi esnek tutum, iy ve di§ kamuoyuy- 
la temasm yansimalari olarak degerlendirilebilir.

BASIN-YAYIN FAALiYETLERi

Matbaa ve Kitap Bas>m>
Johannes Gutenberg’in 1450’li yillarm hemen ba§mda matbaayi icadmm uzerin- 
den elli yil geymeden, bu yeni teknik Osmanli topraklarma gelmi§ti. Osmanli smir- 
lari iyinde ilk matbaa, Ispanya’dan surulen Yahudi multeciler tarafmdan 1493 yilm- 
da kuruldu; daha sonra 1567’de Ermeniler ve 1627’den itibaren de Rumlar tarafm- 
dan kullanildi. Ilk Turk matbaasi ise Ibrahim Muteferrika’nm yabalari neticesin- 
de 1727 yilmda kuruldu. Kurucusundan hareketle M uteferrika M atbaasi olarak da 
anilan bu matbaa 1729’da asil adi S ih ah u ’l-C evheriolan VankuluLugatini basarak 
yayim hayatma ba§ladi. Muteferrika, olum tarihi olan §ubat 1747’ye kadar sadece 
17 kitap basabilmi§ti.

Matbaanm Musluman Osmanlilar tarafmdan gey bir donemden itibaren kulla- 
nilmasi, uzerinde en fazla konu§ulan konulardan biridir. Dini kaygilarla matbaaya 
tepki gosterildigi ya da kitap yazarak veya yogaltarak geyinen mustensihlerle sus- 
lemelerini yapan tezhipyilerin boykotu nedeniyle gey geldigi gibi suylama ve sa- 
vunmalar one yikan tarti§ma konularidir. Dini kitaplarda hatali bir basimm yarata- 
cagi bilgi yanli§ligi ve bunun ibadetleri geyersiz kilacagi hususlari elbette bazi ke- 
simlerde endi§e yaratmi§ti. Ayni §ekilde bu sektorden geyimini saglayanlarm, bu 
yeni teknikten rahatsiz olduklari da dogrudur. Ancak bu gerekyeler matbaanm gey 
gelme nedenlerini ayiklamakta yetersiz kalir.

Aslmda geryek daha basittir: arz-talep dengesi ve estetik kaygi. Daha ayik bir 
ifadeyle, estetik olarak yazma kitaptan kopamayan ve basma kitabi begenmeyen 
bir toplumda buna bir de okuma yazma oranmm du§uklugu eklenince matbaanm 
tercih edilmeme konusu kendiliginden netle§ir. 1729-1829 arasmda, yani yuzyillik 
zaman diliminde basilan kitap sayismm sadece 180 adet olmasi bu ilgisizligi orta- 
ya koyar. Satin alanlarm, sade ve zevksiz bulduklari basili kitaplari susletmek uze- 
re tezhip ustalarma goturmeleri, donemin kitap algismi ve basma kitaba olan ba- 
ki§i gostermesi ayismdan ilginytir.

Johannes Gutenberg(1398- 
1468), Asil mes l eg i 
kuyumculuk olan ve 1447 
yilinda hareketli harflerle 
baski yontemini gelifltiren 
Alman asilli mucittir.

ibrahim Muteferrika:
1747'de vefat eden ilk Turk 
matbaasinin kurucusu, 
yayimci, Osmanli devlet 
adami ve aydini.
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istanbul’daki Fransa elgiliginde kurulan bir matbaada 1787-90 arasmda ikisi 
Turkge biri Fransizca ug kitap yayimlandi. 19. yuzyilin hemen ba§mda devlet yeni 
bir matbaa kurdu. 1802’de ilk kitabini basan bu matbaa, D aru ’t-T ibaatu’l-Cedide 
adiyla ya da kuruldugu yere nispetle U skudar M atbaasi olarak anilmaktaydi. 
1831’de Beyazit’a ta§man ve ardindan da Takvim-i Vekayi adiyla yayimlanan res- 
mi gazetenin basimmi gergekle§tirmek uzere kurulan Takvim hane-i Am ire ile bir- 
le§tirilen bu basimevi M atbaa-i Am ire admi aldi.

Tanzimat oncesinde Osmanli yaym hayatini etkilemi§ olan iki matbaadan biri, 
ta§baski (litografi) teknigini ulkeye getiren K ayol K ardeglef in (Henri Caillol ve Jac
ques Caillol) 1831’de Istanbul’da kurduklari matbaadir. Suslemeli yazma kitaba 
ali§mi§ geleneksel okuyucu kitlesine de hitap etmek isteyen Kayol Matbaasi, hat- 
tat elinden gikma harfleri ve estetik sayfa duzeniyle piyasada kendisine yer agmak- 
ta zorlanmadi. ikincisi ise, Kavalali Mehmed Ali Pa§a’nm 1822’de Kahire’de kurdu- 
gu yine ta§baskisi teknigini kullanan me§hur Bulak Matbaasi’dir. Ayrica, askeri li- 
teraturu zenginle§tirmek ve harbiye ogrencilerinin ders kitaplarini basmak igin 
1831’de Seraskerlik ve 1835’te de Magka Mekteb-i Harbiyye Matbaalari kuruldu.

1860’li yillara kadar oldukga yava§ ilerleyen Osmanli matbaaciligi, bu tarihten 
sonra gazete ve dergi yayinciliginda gorulen hareketlilikle birlikte nitelik ve nice- 
lik bakimindan geliflti. 1860’ta ilk ozel gazete olan Tercum an-i A hval ve 1862’de 
de Tasvir-i E fkar  gikmaya ba§ladi. 1870’ten sonra ise Ahmed Mithat Efendi, Mihran 
Efendi ve Ebuzziya Tevfik’in dizi yayinciligi ve cep kitaplariyla matbaa alaninda 
hissedilir bir hareketlilik ya§andi.

Gazete ve Dergiler
Osmanli Imparatorlugu, Batida iki yuzyil once ornekleri gorulen ve ig ve di§ ka- 
muoyunu yonlendirmekte etkin bir arag olan gazeteyi, ancak 19. yuzyilin ilk yari- 
sinda gundemine alabildi. 1 Kasim 1831’den itibaren Takvim-i Vekayi adli resmi 
gazete yayinlanmaya ba§landi. Ancak bundan once, ulke sinirlari iginde ba§mi ya- 
bancilarin gektigi gazete yayinciligi mevcuttu.

Yabanc> Dilde Bas>n
Osmanli ulkesindeki gayrimuslimlerin 19. yuzyilin ozellikle ikinci yarisindaki on- 
celikli gundemi, siyasi ve kulturel ozerklik elde etmek ve §artlar olgunla§tigmda da 
bagimsiz olmakti. Bu suregte siyasi, hukuki ve toplumsal taleplerini dile getirmek 
ya da dayatmakta basini etkili bir arag olarak kullandilar. Devlet ise siyasi ve sos- 
yal yapinin gozulmesine yol agacak bu tur faaliyetleri engelleme ve toplumsal en- 
tegrasyonu saglama adina Takvim-i Vekayii farkli dillerde yayimladigi gibi, verdi- 
gi gazete gikarma imtiyazi ve maddi desteklerle kendi kontrolunde bir basin olu§- 
turmaya gayret etti. Bu tur faaliyetlerin tehdit boyutuna ula§tigma hukmettiginde 
1867’de gikardigi K ararn am e-i Ali ile Turkge ve yabanci dillerdeki basin faaliyet- 
lerine ciddi sinirlamalar getirdi.

Imparatorluk sinirlari esas almdigmda basin faaliyetleri 18. yuzyil sonlarina ka
dar goturulebilir. 1795’te istanbul’daki Fransiz elgiligi matbaasinda basilan ve B ul
letin d e  Nouvelle adiyla yayimlanan ilk gazeteyi, 1796’da Gazette Frangaise de Cos- 
tantinople adiyla aylik olarak yayinlanan ikincisi izledi. Daha sonra Presse d ’Orient 
(1849-1854), C ourrier d ’Orient (1854), G azette M ed ica le  d ’Orient (1857) ve Le 
Com m erce de Constantinople gibi Fransizca gazeteler yayimlandi. Yine Fransizca 
olarak Ermenilerin sesini duyuran La Reform e (1869-1922) ve Rumlarin sozculugu- 
ne soyunan Le P hare du  Bosphore (1870-1890) ideolojisi ve hedef kitlesi belli olan
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gazetelerdi. Bu donemde iki dilde (Fransizca-lngilizce) yaymlanan bazi gazeteler 
de mevcuttu. Levant H erald  (1858-1914) ve Levant Times a n d  Shipping Gazette 
(1867-1875) bu turdendir. Bunlardan ikincisi 1875’ten itibaren Stam boul adiyla sa- 
dece Fransizca olarak yayimlanmi§; Cumhuriyet doneminde ise Lstanbul admi ala- 
rak 1964 yilma kadar varligmi surdurmu§tur.

Osmanli cografyasmda konu§ulan onemli dillerden biri de Arapya idi. 1861’de 
devletin maddi destegiyle Istanbul’da el-Cevaib  adli bir Arapya gazete yayimlanma- 
ya ba§landi. Ayrica, Beyrut, Bagdat ve fiam gibi merkezlerde de yerel Arapya ga
zeteler yikmaktaydi.

Osmanli topraklarmda yayimlanan ilk Rumca gazete 1831’de Izmir’de yikan Filos 
ton Neon’dur. 1832’de yaym hayatina ba§layan A m althia  1922’ye kadar yayini suren 
uzun omurlu nadir gazetelerdendi. Bu arada devletin resmi yaym organi olan Tak- 
vim-i Vekayi de 1832’den itibaren Rumca nushalar yikarmaya ba§ladi. 1850’li yillar- 
dan itibaren Rumca basmm hareketlendigi gozleniyor. £ikan gazeteler arasmda Bi- 
zantis (1850-1888) ve Eklisiastiki Alitheia (1881-1922) gibi patrikhanenin sesi olanlar 
veya Neologos (1863) gibi Helenizm’in sozculugunu ustlenenler onemlidir. Ayrica, 
Aydm, Izmir ve Trabzon gibi vilayetlerde de Rumca gazeteler yikarilmi§ti.

Yabanci dilde basin konusunda deginilmesi gereken bir diger husus, Istanbul 
di§mda yikan yerel gazetelerdir. O donemde Istanbul’dan sonra en geli§mi§ kent- 
lerden biri olan ve onemli olyude Levanten nufus barmdiran Izmir’de de Fransiz
ca gazeteler vardi. 1821-31 arasmda yikan Spectateur Oriental, Le Smyrneen, Le Co
u n ter  d e  Smyrne ve Jo u rn a l d e  Smyrne bunlardan bazilariydi. 1840’lardan itibaren 
yikan Ladino, Rumca, Ermenice ve Bulgarca yerel gazeteler de vardi; ancak, bun- 
lar zamanla Istanbul’a ta§mdi.

Levanten: Dogu'da, ozellikle 
istanbul, izmir ve Sel anik 
gibi ticaret merkezlerine 
yerleflip evlilik yoluyla 
buradaki gayrimuslimlerle 
kariflan Batililari nitelerdi.

Ladino: ispanya 
Yahudilerinin konufltugu 
Hint-Avrupa kokenli karma 
bir dildir.

Yerli ve yabanci basmm Izmir, Selanik ve istanbul gibi §ehirlerde yogunla§masinin neden- 
leri sizce nedir?

Takvim-i Vekayi, 1832’den itibaren Ermenice niisha da yayimlamaya ba§ladi. 
Daha sonra 1840’ta yan resmi bir organ olarak yaym hayatma ba§layan Ceride-i 
H avadis  de zaman zaman Ermenice nushalar yayimladi. Dogrudan Ermeniler tara- 
lindan yikanlan ilk gazete Izmir’de 1839’da yaym hayatma ba§layan Lgtemeran Bi- 
dari Kidelyats'n. 1839’da Masis, 1865'te J a m a n a k  ve  1870’te H ayrenik  de bu ker- 
vana katildi. Ermeni basmi, Gregoryen, Katolik ve Protestan kiliselerine bagli olan- 
lara ve ihtilalci kesimlere hitap etti. Ardmdan 19. yiizyilm sonlarma dogru Rus- 
ya’nm tahrik ve destegiyle ye§itli Avrupa ba§kentleriyle Tiflis gibi merkezlere ta§i- 
nan bu faaliyetler, Osmanli iilkesindeki Ermenileri isyana yagiran aynlikyi bir ka- 
rakter kazandi. Istanbul’da Ermeni harfli Tiirkye basilan M anzum e-i E fkdr (1866) 
ve A vedaper  (1870) gibi gazeteler de hatiri sayilir bir okuyucu kitlesine sahipti.

Osmanli toplumunun bir diger unsuru Museviler ve ozellikle Ispanya’dan iltica 
eden grup 1493’te Istanbul’da kurduklan matbaa ile Turk yaym hayatmda oncu ro- 
lu ustlenmi§lerdi. Izmir’de 1842’den beri kiiyuk bir kisnn Ibranice ve daha yok La
dino ile gazeteler yaymlamaya ba§ladilar. Yine 1874’te Izmir’de yikan La B u en a  Es- 
peren ca, Istanbul’da yikan El-Tiempo (1871-1930) ve Selanik’te yayimlanan La Epo- 
ca  (1875-1912) diger onemli gazetelerdi. Siyonist politikalar geregi 19. yuzyilm 
ikinci yeyreginden itibaren Yahudilere yurt bulma yabalari yogunla§mca, basin ya- 
li§malan Filistin ve Kudiis’e kaydirilmaya ba§landi.

1842’de Izmir’de Ljnboslowije adiyla ilk gazetelerini yikaran Bulgarlar, yine, bu 
donemde biilten niteliginde bazi yerel gazeteler de yayimladi. Bunu Ivan Bogo-

Siyonizm: Filistin'de “ vaat 
edilmifl topraklar” da 
Yahudiler iy i n bir vatan 
kurulmasini hedefleyen dini- 
siyasi harekettir. 19. 
yuzyilda Theodor Herzl'in 
yabalariyla uluslararasi 
siyasetin onemli 
konularindan biri haline 
gelmiflti.
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row’un Istanbul’da yikardigi fa r ig ra d sk i Vestnik (1848-1862) adli gazete izledi. 
Bulgarca basin bagimsizlik fikirlerine paralel olarak 1857’den itibaren daha milli- 
yetyi ve ihtilalci bir karakter kazandi. fa r ig ra d sk i Vestnik Panslavizm’in sozcusu 
oldu. Bu donemde Osmanli sinirlari iyinde ve di§mda yikan ve bir kismi ihtilalci- 
lere hitap eden bulten §eklindeki gazetelerin sayisi yuzun uzerindeydi. Bulgarlarin 
ayrilikyi faaliyetlerine destek veren Ingilizce Levant Timedvn 1870’ten itibaren Bul
garca nusha yayinlamaya ba§lamasi da kayda degerdir.

Osmanli cografyasmda Farsya, Sirpya, Romence, Ulahya, Arnavutya, Italyanca 
ve Almanca yayinlar da yapilmi§ti. Ancak bunlar genel kamuoyunu yonlendirmek- 
ten uzakti. 24 Temmuz 1908’de II. Me§rutiyet’in ilani yerli ve yabanci basin ayism- 
dan bir donum noktasi oldu. Bu tarihten sonra Turkye ve diger dillerdeki yaym sa- 
yisinda adeta bir patlama ya§andi.

Turkye Bas>n
Osmanli sinirlari iyerisinde yikan ilk Turkye gazete, Kavalali Mehmed Ali Pa§a’mn 
talimatiyla 2 Aralik 1828’de Kahire’de yaym hayatina ba§layan Vekayi-i Misriy- 
ye’dir. Turkye ve Arapya yikan gazetenin amaci Kavalali’nin yaptiklarini kamuoyu- 
na duyurmakti. 1833’ten itibaren Vekayi-i Misriyydnin Fransizca nushasi olan Mo- 
niteur Egyptien  yayimlanmaya ba§ladi. Vekayi-i M isriyydnin  Turkye-Arapya ve 
Fransizca nushalari, Muslumanlarla Bati kamuoyunu Kavalali’nin merkezi huku- 
metle olan davasinin me§ruiyeti konusunda ikna etmek iyin onemli bir propagan
da araci oldu. Hidiv Ismail Pa§a (1863-1879) donemine kadar iki dilli yayinini sur- 
duren gazete, daha sonra sadece Arapya olarak yikti.

Vekayi-i
Misriyye’nin bir 
nushasi

Kaynak:
Tanzimat’tan
Cumhuriyete
Turkiye
Ansiklopedisi, I, 
70.
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D i K K A T Osmanli imparatorlugu sinirlari iyerisinde yayinlanan ilk Turkye gazete Vekayi’-i Mis- 
riyye'dir. Guniinuiz sinirlari esas alindiginda Takvim-i Vekayi ilk gazete olarak adlandi-
rilabilir.

Takvim -i Vekayi, iy ve di§ kamuoyunu bilgilendirmek amaciyla 1 Kasim 
1831’den itibaren Vakaniivis Mehmed Esad Efendi yonetiminde yikarilmaya ba§- 
landi. Aym yil, Bati kamuoyuna yonelik olarak Alexandre Blacque yonetiminde Le 
M oniteur Ottoman adli Fransizca ve Ocak 1832’den itibaren de Osmanli toplumu- 
nun turn kesimlerine hitap edip devlete bagliliklanm peki§tirmek amaciyla Erme- 
nice, Rumca, Arapya ve Farsya nushalari yikarildi.
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Takvim-i 
Vekayi’nin bir 
nushasi

Kaynak:
Tanzimat’tan
Cumhuriyete
Turkiye
Ansiklopedisi, I, 71.

Yunanistan’m bagimsizligim kazandigi siireyte (1821-1829) iy ve di§ kamuoyu- 
na kar§i devletin goru§lerinin aktarilamami§ olmasi Takvim-i Vekayi'm yikarilma- 
sinda etkili olmu§tu. Zira, bu siireyte Rumlaria Batik destekyileri basin yoluyla et- 
kili bir kampanya yuriitmu§lerdi. Yine, Misir’da yikan Vekayi-i Misriyye'nm bir pro
paganda aracma donu§turulmesi, merkez ayismdan ozendirici olmu§tu. Aym tarih- 
lerde izmir’de Alexandre Blacque adli kraliyet yanlisi bir Fransiz’m yikardigi Spec- 
tateur Oriental ve Courtier d e  Smyrne gazetelerinde bazen Fransiz tuccarlarm yi- 
karlarim korumak amaciyla Osmanli Devleti lehinde yazilar yayimlanmasi, bu tur 
bir yaym orgamnm hiikiimetin sesini di§arrya duyurmakta etkin bir aray olabilece- 
gini yetkililere gosterdi. Aym zamanda, II. Mahmud’un reform ve merkeziyetyilik 
politikalarma hizmet etmek ve devletin sesi olmak gibi iki onemli siyasi ve toplum- 
sal i§leve de sahip olan Takvim-i Vekayi, diizenli olmasa da 1922’ye kadar yayim- 
m surdurdii.

Takvim-i Vekayi'nin kurulusu ve faaliyetleri hakkinda geni§ bilgi icin bkz. Nesimi Ya/.ici, 
Takvim-i Vekayi, Belgeler, Ankara 1983-

K I T A P

Osmanli simrlari iyinde ozel te§ebbusiin yikardigi ilk gazete olan Ceride-i H a- 
vadis 1 Temmuz 1840’da yayimlanmaya ba§ladi. Devlet destegiyle yikanldigi iyin 
yari resmi bir yaym orgam olarak kabul edilir. 26 Eylul 1864’e kadar yayinini sur- 
diiren gazetenin imtiyaz sahibi, Amerikan elyiliginde katiplik yapan Ingiliz asilli 
tiiccar William Churchill’di. Oliimunden sonra oglu Alfred Churchill’in yayinini 
surdurdiigii gazetenin adi R uznam e-i Ceride-i H avadis  olarak degi§tirildi.

Takvim-i Vekayi’in duzenli olarak yayimlanamamasi, idari haberlerin zamanla 
Ceride-i H av ad ise kaydirilmasina yol ayti. “Gazete” kelimesini kullanmasi, ilaveler 
ne§retmesi, tiyatro oyunlarmin Turkye yevirilerine yer vermesi, hastaliklar hakkin
da toplumu bilgilendirmesi, ya§ama dair ansiklopedik bilgiler vermesi, olum ilan- 
lari, yazi dizileri, okuyucu mektuplariyla olen onemli §ahsiyetlerin biyografilerini 
yayimlamasi ve 1853 Kirim Sava§i esnasinda sava§ muhabiri kullanmasi, Ceride-i 
H avad is  in Osmanli gazeteciligine getirdigi yeniliklerdi.

Bir Osmanli vatanda§inm yikardigi ilk ozel gazete olan Tercum an-i Ahval, dev- 
letten mali destek almayan geryek bir gazeteye dogru atilan ilk adimdi; ancak, da- 
ha sonra bu yizgiyi koruyamayacakti. Agah Efendi’nin yikardigi bu gazetenin ilk 
sayisi 22 Ekim 1860’da yikti. Ba§yazari olan Ibrahim §inasi, aym zamanda gazete-
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Namik Kemal’in 
vefat ettigi yil
Nevsal-i Marifet’te 
gikan resmi ve el 
yazisi

Kaynak: Ihsan 
Sungu, “Tanzimat 
ve Yeni 
Osmanlilar”, 
Istanbul 1940, 
ayn basim.

nin yaym ilkelerini ve karakterini belirleyen isimdi. Turk basmmda imzali ba§yazi 
gelenegini ba§latan Tercum an-i A hvalin  dili sade ve habercilik anlayi§i liberaldi. 
Zamanla gunluk olarak yikartilan gazete, du§unce ozgurlugu, fikri tarti§malar, han- 
tal burokrasi, egitim alanindaki sorunlar ve ekonomik sikmtilar gibi geryek gunde- 
me dair yazilara yer verdi; ba§ta fiinasi olmak uzere o donemin iktidarlarmdan 
memnun olmayan ve daha sonra Yeni O sm anlilar  §eklinde adlandirilacak olan 
muhalif kalemlerin yeti§tigi bir mektep oldu.

Turk basmmda ilk kez haber kaynaklarmm belirtilmesi gibi bir takim yenilikle- 
re de imza atan gazete, Agah Efendi, fiinasi, Ahmed Vefik, Sari Tevfik Bey ve Ha
san Subhi gibi yazarlarm makalelerine ve zaman zaman da Ziya Bey gibi Yeni Os- 
manlilarm onculerinden olan devlet memuru muhaliflerin yazilarma yer verdi. Zi
ya Bey'in egitim sistemiyle ilgili ele§tirel yazisi uzerine, Mayis 1861'de Turk basi- 
nmda ilk kez bir gazete bir ay sureyle kapatildi. Tekrar yaym hayatma ba§ladigm- 
da tarafsiz bir yizgide habercilik yapmaya yali§an Tercum an-i Ahval, ba§ka gaze- 
telerin yikmasiyla birlikte zamanla tiraj kaybma ugradi ve 11 Mart 1866 tarihli sayi- 
siyla yaym hayatma son verdi.

Ibrahim fiinasi'nin (1826-1871) yikardigi Tasvir-i E fkar  27 Haziran 1862'de ya
ym hayatma ba§ladi. Ilk sayismda, devletin devammm toplumla mumkun ve hal- 
kin goru§lerine tercuman olan gazetelerin saglikli bir toplumun en onemli unsuru 
oldugunun ifade edilmesi, kamuoyu algismi yansitmasi bakimmdan kayda deger- 
dir. Kuyuk boy, dort sayfa ve ba§langiyta haftada iki kez yaymlanan, hattat elinden 
yikma ozenli harfleri ve sayfa duzeni ile dikkat yeken gazete, yalm dili ve iyerigiy- 
le kisa surede Istanbul basmin onemli isimlerinden biri oldu. Haberlerin yanmda 
fikir yazilarma da yer veren gazete, zamanla Yeni Osmanlilar olarak adlandirilacak 
olan muhalif kesimin sesi haline geldi.

Gazetenin ba§ta egitim konusu olmak uzere yonetimi sert biyimde ele§tirmesi 
ve ozellikle muhalifler iyin bir yekim merkezi haline gelmesi, hukumeti harekete 
geyirdi. §inasi, 4 Temmuz 1863'te Meclis-i Maarif'teki gorevinden ve devlet me- 
murlugundan yikarildi. Iki yil daha gazetenin yaym yonetmenligini yuruten §inasi, 
1864 tarihli Matbuat Nizamnamesi'nin agir cezalar ongoren maddeleri nedeniyle 
endi§elenerek gazeteyi Namik Kemal'e birakip Paris'e gitti. Namik Kemal yoneti-

minde egitim konularma agirlik veren gazete, 
zamanla hurriyet, millet ve hukumet gibi siya- 
si konulari i§lemeye ba§ladi ve Yeni Osmanli- 
larm yaym organi haline geldi. Ancak Sadra- 
zam Ali Pa§a'nm 1867'de basma daha sert si- 
nirlamalar getiren K a rarn am e-i A lf yi yikar- 
masiyla Namik Kemal de Mayis 1867'de Avru- 
pa'ya firar etmek zorunda kaldi. Recaizade 
Mahmud Ekrem'in yonetiminde bir yil daha 
yikan gazete 1868'de kapandi.

Bu donemin bir diger onemli gazetesi olan 
ve 1 Ocak 1867'de Filip Efendi'nin yonetimin- 
de yaym hayatma ba§layan Muhbir, yazari Ali 
Suavi sayesinde kisa surede tirajmi arttirdiysa 
da, sert muhalefeti nedeniyle geyici olarak ka- 
patildi. Nisan 1867'de yeniden yikmaya ba§la- 
di; ancak, 55. sayismda tekrar kapatildi ve Ali 
Suavi Kastamonu'ya suruldu.
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Kita Avrupa’smda 1665 yilinda Paris’te yaym hayatina ba§layan Jo u rn a l d e  Sa
vant bilinen ilk dergidir. Bunu ayni yil Londra’da yaymlanan P hilosophical Tran
sactions  izledi. Osmanli dunyasmda yayimlanan ilk dergi ise Mart 1849’da yikma- 
ya ba§layan Vekayi-i Tibbiyddir. Bu yillarda Osmanli dunyasmda otuzun ustunde 
sureli yaym mevcut olup bunlarm on uyu Istanbul’da yikmaktaydi. lylerinde Turk- 
ye yaymlanan tek dergi Vekayi-i Tibbiyye idi. Bu derginin bir yil iyinde kapanma- 
smdan sonra Temmuz 1862’de M ecm ua-yi Funun  adli dergi yayimlanmaya ba§la- 
di. Munif Pa§a’nm gayretleriyle kurulmu§ olan Cemiyet-i llm iyye-i Osmaniyydnin 
yaym organi olarak yikartilan bu dergi kesintili de olsa 1883 yilma kadar varligmi 
surdurdu. Sade dili, siyasi ve dini konulara olan mesafeli tavriyla ansiklopedik bir 
misyonu olan M ecm ua-yi Funun, geni§ kesimlere hitap eden geryek bir bilim, kul- 
tur ve fikir dergisiydi. Onu, ayni yil yikartilan M ir’a t  takip etti. Daha ziyade fen bi- 
limleriyle teknik geli§melere yer veren M ir’a ti, Cemiyet-i Kitabet’in yikarttigi Mec- 
m ua-yi Iber-i In tibah  izledi. 1863’te M ecm ua-yi Ceride-i Askeriyye; 1866’da Mec- 
m ua-yi M aarif  ve 1867’de de Tuhfetu’t-Tib adli meslek dergileri yayimlandi.

1872’de devlet destegiyle Ahmed Mithat Efendi’nin yonetiminde yaymlanmaya 
ba§layan D agarcik la  sureli yaymlarda geni§ kitlelere yonelim ba§ladi. D agarcik, 
M ecm ua-yi Funun  gibi halki egitmek ve genel kultur duzeyini yukseltmek amaciy- 
la ansiklopedik yazilar yayimladi. Elde ettigi ba§ari sayesinde 1873’ten itibaren on- 
dan fazla dergi yaym hayatina girdi. 1873-1880 arasmda bu sayi yirmiye ula§acak- 
ti. Ote yandan siyasete ve fikri tarti§malara yer vermeyen ve toplumun ikinci plan- 
da kalan kesimleri olan yocuklarla hanimlara hitap eden dergiler de yayimlandi. 
1870’te yikan D iyojen’le  ba§layan mizah dergiciligi, halkm artan ilgisine paralel 
olarak bu donemde siyrama yapan sureli yaymlardandi.

o r g u t l u  siYASi m u h a l e f e t
3 Kasim 1839’da ilan edilen Gulhane Hatt-i Humayunu’nun (Tanzimat Fermani) 
oncelikli hedefi, imparatorlugun Balkan cografyasmdaki varligmi sona erdirecek 
bir geli§me olan milliyetyi geli§melerin onunu alma, Misir sorununun yozumunde 
Avrupali devletlerle kamuoylarmm destegini saglama ve ozellikle de idari-hukuki 
ayidan devlet-toplum ili§kilerini yeniden duzenleme istegiydi. Padi§ahm mutlak 
otoritesini hukuk devleti ekseninde yeniden belirlemesi ve idari, askeri ve ekono- 
mik alanda kapsamli reformlar iyermesi, fermani, devlet ve toplum ili§kilerinde ye
ni bir ba§langiy noktasi haline getirdi.

Tanzimat Fermani, iyerdigi maddeler bakimmdan geleneksel idari ve hukuki 
sistemde ciddi degi§imlere neden oldu. Her koklu degi§im gibi bunun da siyasi ve 
idari sorunlarla bir takim sosyal huzursuzluklara yol aymasi kaymilmazdi. Babiali, 
bu fermanla ta§rada zamanla ba§ma buyruk hale gelmi§ olan yoneticileri hukuk 
devleti yeryevesinde merkezin talimatlarmi uygulayan memurlara donu§turmeyi 
hedeflemekteydi. Ancak ta§radaki guy odaklari, bu surece uyum saglamakta zor- 
landilar. Fermanm uygulanmaya konuldugu ilk yillarda merkezde ust duzey dev
let adamlari, ta§rada ise valilerin bazilari yeni ilkelere aykiri hareket, ru§vet, yol- 
suzluk ve halka kotu muamele gerekyeleriyle yargilanarak cezalandirildi.

Yapilan idari reformlar kapsammda bazi eyaletlerin smirlarmm yeniden yizil- 
mesi isyanlara yol ayti. Fermanm zorunlu askerlikle ilgili hukumleri Halep, Bos- 
na-Hersek ve Anadolu’nun dogusunda tepkiyle kar§ilandi; hatta, bazi a§iretler i§i 
devletin kolluk kuvvetleriyle yati§maya kadar vardirdi. Timar topraklardan elde 
edilen gelirin 1845’te kurulan zaptiye te§kilatma devri ve sipahilerin a§amali ola
rak kaldirilmasi, yerel ayaklanmalara yol ayan bir ba§ka sorun oldu. Tanzimat’m
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uygulanmasina yonelik tepkiler, imparatorlugun dogusunda genelde yerel isyan- 
lara yol ayarken, batismda ozellikle di§ tahrik ve destekle milliyetyi-bagimsizlikyi 
ayaklanmalara donu§tu. Ornegin vergilerle ilgili sorunlar 1841 Ni§ Isyani’na, an- 
garyanm surdurulmesi ve eyalet meclislerindeki temsil konusu 1850 Vidin isya
ni’na yol ayti.

Kuleli Vakas>
1853-1856 Kirim Sava§i’ndan sonra devletin ekonomik durumunun kotule§mesine 
ragmen toplumun elit tabakasinda gorulen alafranga (Bati tarzi) oykunmelerle luks 
ve israf, Tanzimat reformlarmin toplumun bazi kesimlerinde yarattigi rahatsizligi 
daha da tirmandirdi. Sava§tan sonra Avrupali devletlerin lsrari ve baskisiyla ilan 
edilen Islahat Fermani’yla cizyenin kaldirilmasi, gayrimuslimlerin devlet memuru 
olabilmeleri, vilayet meclislerine uyelik ve bedelli askerlik gibi yeni haklar veril- 
mesi, Muslumanlar arasmda ciddi bir tepki dogurdu. Bu haklarin, zamanla ve ozel
likle di§ mudahalelerle gayrimuslimleri toplumun siyasi ve iktisadi anlamda ayrica- 
likli bir kesimi haline getirmesi, asirlarin §ekillendirdigi “hakim millet” olma ayrica- 
ligini kaybettigini du§unen ve bunu devletin acziyle hukumetin ihanetine baglayan 
Muslumanlarm sayismi gun geytikye arttirdi.

Butun bunlara, hak ettikleri makamlarm kendilerinden esirgendigini du§unen 
sivil ve asker memurlarla muhafazakar muhalefet de eklenince 1859’da gizli bir ce- 
miyet kuruldu. Gerekirse silahli bir darbeyle Sultan Abdulmecid’in saltanatma son 
vermeyi amaylayan bu orgutun uyeleri arasmda askeri kanattan Huseyin Daim Pa- 
§a, Cafer-dem Pa§a, Binba§i Rasim Efendi, Arif Bey ve yirmi be§ kadar farkli rutbe- 
de asker ve memur; din adamlarmdan Tophane Muftusu Bekir Efendi, Suleymani- 
yeli §eyh Ahmed Efendi, Fatih Medresesi hocalarmdan Nasuhi Efendi, Hezargrad- 
li §eyh Feyzullah Efendi gibi isimler vardi. Cemiyetin lideri Beyazit Medresesi Mu- 
derrisi §eyh Ahmed Efendi ve ba§kan vekili de Huseyin Daim Pa§a idi. Cemiyetin 
en aktif uyesi, cemiyet adma propaganda yapma ve taraftar toplama i§lerini de ust- 
lenen Tophane-i Amire katiplerinden Arif Bey’di. Hareketin ba§ariya ula§abilmesi 
iyin askeri destege ihtiyay oldugu iyin Cafer-dem Pa§a ile Rasim Bey gibi onemli 
kumandanlar; halk destegini saglamak uzere de Hezargradli §eyh Feyzullah ile Ku- 
tahyali §eyh Ismail gibi nufuzlu alimler cemiyete kazandirildi. Gerektiginde kendi- 
sini feda edecegine dair uyelerden yazili taahhut almdigi iyin orgut bazi yali§ma- 
larda F edailer  Cemiyeti olarak da anilir.

Hazirliklarmi gizli yuruten ve kadrosunu geni§letmeye yali§an cemiyet, Mirliva 
Hasan Pa§a’ya da uyelik teklifi goturunce i§in rengi degi§ti. Ba§langiyta cemiyete 
sicak baktigi izlenimini veren Hasan Pa§a, Arif Bey’den gerekli bilgileri aldiktan 
sonra durumu Serasker Riza Pa§a’ya ihbar ve suyustu yapmak iyin de cemiyet uye- 
lerini toplantiya davet etti. 14 Eylul 1859’de Kiliyali Pa§a Camiinde toplanti halin- 
deyken basilan cemiyetin uyeleri tutuklandi. Zanlilar £engelkoy’deki Kuleli Ki§la- 
si’na (Kuleli Askeri Lisesi) konuldugu; soru§turma ve yargilama i§lemleri de bura- 
da yapildigi iyin bu olay Kuleli Vakasi olarak anildi.

Yargilama sonucunda suylu bulunan §eyh Ahmed Efendi, Ferik Huseyin Daim 
Pa§a, Cafer-dem Pa§a, Arif Bey ve Binba§i Rasim Bey idam cezasma yarptirildi; an- 
cak, Sultan Abdulmecid cezalarmi omur boyu surgune yevirdi. Cafer-dem Pa§a, 
sorgudan sonra Kuleli Ki§lasi’na getirilirken kayiktan atlayip intihar etti. Ordudan 
atilan diger askerler ise hapis ve surgunle cezalandirildi. Tutanaklardan anla§ildi- 
gma gore, cemiyet ayaklanma ba§laymca elyiliklere, patrikhaneye ve §ehir halkma 
hitaben yazilan bildirileri dagitacak; Cafer-dem Pa§a, Arnavut askerlerle kontrolu
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saglayacak; Rasim Bey, fedailer grubuyla telgraf tellerini keserek di§ariyla haber- 
le§meyi onleyecek; Tophane Muftusu Bekir Efendi, halkin destegini alip kalabali- 
gi yonlendirecek; Huseyin Daim Pa§a da Kafkasya’dan gelen i§siz £erkez goymen- 
leri cemiyet saflarina katacak ve propagandalarmda ozellikle §eriat vurgusu yapa- 
rak darbeyi ulema ve muhafazakar halk nezdinde me§ru gostereceklerdi.

Kuleli Vakasi hakkinda yeni bir degerlendirme icin bkz. Burak Onaran, “Kuleli Vakasi 
Hakkinda “Ba§ka” Bir Ara§tirma”, Tarih ve Toplum, Yeni Yakla§imlar, Sayi 5, Bahar 

2007, s. 9-39.

M AKALE )
Geryekle§meden bastirilan bu giri§im, daha sonra M eslek ve Yeni O sm anlilar 

diye anilacak olan siyasi hareketlere ilham kaynagi olmu§tu. Nitekim, bu olayi bir 
hurriyet hareketi olarak yorumlayan Yeni Osmanlilarm onderlerinden Namik Ke- 
mal, olaya adi kari§anlarm gizlice yargilanmasmi Tanzimat’m getirdigi hukuki esas- 
lara aykiri oldugunu ifade eder.

Osmanlilarda kamuoyu anlammdaki “efkar-i umumi” terimi 1860’larda kullanil- 
maya ba§landi. Tanzimat doneminde oluflurulan yeni egitim kurumlarmdan me- 
zun olanlar, yurtdi§ma egitim iyin gonderilenler, reform surecini yurutmek uzere 
one yikarilan kurumlardan yeti§ip yabanci dil bilen memur ve burokrat kokenliler, 
toplum iyinde siyasi geli§melere duyarli, bilinyli ve kismen muhalif bir kesim ya- 
ratti. Bu sureyte, siyasi, idari ve hukuki donu§umu saglayacak yasalarm hazirlanip 
devleti me§ruti parlamenter bir sisteme kavu§turmak, muhalif aydmlarm temel 
amaciydi. Bu donemde siyasi gucu elinde tutan iktidara kar§i me§rutiyet (anayasa- 
li ve meclisli monar§i rejimi) ve me§veretin yanmda, hurriyet ve medeniyet kav- 
ramlarmi one yikaran muhaliflere gore, Tanzimat ve Islahat fermanlarmda huku- 
kun ustunlugune yapilan vurguya ragmen, sergilenen kotu ve baskici yonetimden 
Babiali, yani hukumet sorumluydu. Bu nedenle bu donemde iktidari temsil eden 
Fuad ve Ali Pa§alari kiyasiya ele§tiren muhaliflerde, M eslek grubu hariy, keskin bir 
saltanat ve padi§ah kar§itligi gozlenmez.

Bu donemin iktidarla ozde§le§en onde gelen devlet adamlari Mustafa Re§id Pa- 
§a, Keyecizade Fuad Pa§a ve Mehmed Emin Ali Pa§a muhalefetin one yikardigi 
hurriyet, medeniyet, me§veret ve me§rutiyet kavramlarmi oldukya farkli yorumla- 
maktaydi. Tanzimat burokrasisi, farkli etnik kokenlerin olu§turdugu yok dilli ve 
dinli siyasi bir yapida, guylu bir merkezi otorite ve istikrarli bir idare olmaksizm bu 
kavramlar yeryevesinde sistemin donu§turulmesini devletin varlik ve devamliligi 
ayismdan tehlikeli gormekteydi. Bu nedenle anayasal parlamenter sistem taleple- 
rine mesafeli ve tedbirli yakla§tilar. Etnik ve dini anlamda farkli kokenlerden gelen 
insanlarm olu§turdugu sosyal yapida Osmanli vatanda§ligi bilinci olu§turulmadan 
parlamenter sisteme geyilmesi ve ozgurluk kavrammm smirlarmi zorlamak pek de 
geryekyi degildi. Bu baglamda, Bati ve Batili degerleri Fransa’yla ozde§le§tiren, si
yasi taleplerini ya da sistem ele§tirilerini de bu duzlemde yapan muhaliflerin ger
yekyi politik soylemlere sahip olduklarmi soylemek guytur. Osmanli Imparatorlu- 
gu’yla benzer siyasi ve sosyal yapiya sahip olan Rusya ve ozellikle de Avustur- 
ya’daki hukumetler de halk iradesine dayanan anayasal parlamenter sistemlere ol
dukya mesafeli ve tereddutlu yakla§tilar. Bu tur endi§eler nedeniyle Tanzimatyi 
devlet adamlari tum kesimleri kapsayacak ozgurlukyu bir anayasa isteyen ve mil
let meclisi ayilmasmi savunanlara goz aytirmadilar. Iktidarin muhaliflere kar§i kati 
tutumu ve basin uzerindeki denetimi arttirma yabalari, muhaliflerin taraftar kazan- 
masini kolayla§tirdi.
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Takvim-i Vekayi ve Ceride-i H avadis  gibi devlet eliyle veya destegiyle yikarti- 
lan gazetelere, Tercum an-i A hval ve Tasvir-i E fkar  orneklerinde oldugu gibi 1860’li 
yillardan itibaren ozel giri§imin yikardigi gazetelerin de eklenmesiyle, muhalif ke- 
sim iyin goru§lerini ifade edebilecekleri yasal platformlar ortaya yikmi§ oldu. Basin 
yoluyla guylenen ve mevcut yonetime muhalefet paydasmda birle§en muhalifler, 
ilki 1865 yilmda Meslek, ikincisi ise 1867’de Yeni O sm anhlar adlariyla iki siyasi or
gut araciligiyla mucadele etmeye ba§ladilar.

Meslek Cemiyeti
Yeni Osmanlilar Cemiyeti’yle kari§tirilan, ancak tamamen bagimsiz bir siyasi grup 
olan Meslek, Haziran 1865’te Istanbul’da Belgrad Ormanlari’nda bir araya gelen Sa- 
gir Ahmedbeyzade Mehmed Bey, Menapirzade Nuri Bey ve Kayazade Re§ad Bey 
tarafindan kuruldu. Adi Fransizca “misyon” kelimesinden esinlenilerek konulan ve 
Italyan Carbonarie (Karbonari) Cemiyeti’nin te§kilatlanma prensiplerine gore kuru- 
lan cemiyetin M esleknam e adi verilen iytuzugu de hazirlandi. Kurucu uyelere za- 
manla Subhipa§azade Ayetullah Bey ile M ir’a t  gazetesinin sahibi Refik Bey de ka- 
tildi. Cemiyetin kurucusu olan Mehmed Bey, Sadrazam Mahmud Nedim Pa§a’nm 
yegeni idi.

Gizli bir orgut olan Meslek Cemiyeti’nin Yeni Osmanlilarla kari§tirilmasmin ne- 
deni kurulu§ toplantisina sonradan Yeni Osmanlilarin onde gelenlerinden biri ola- 
cak olan Namik Kemal’in de katilmi§ olmasiydi. Namik Kemal, arkada§larinm rica- 
si uzerine toplantiya katildiysa da cemiyetin uyesi degildi. Cemiyetin hedefi, Ali 
Pa§a hukumetini devirmek ve anayasanin yapilip parlamenter bir rejimin kurulma- 
sini saglamakti. Bunun iyin gerektiginde silahli mucadeleyi de goze alan cemiye
tin lideri olan Mehmed Bey kiyafet degi§tirip medrese hocalariyla ogrencilerinin 
destegini almaya yali§ti.

Cemiyet 1 Haziran 1867’de Veliefendi £ayiri’nda geryekle§tirdigi toplantida, 5 
Haziranda hukumet toplanti halindeyken Babiali’yi basip Sadrazam Ali Pa§a’yi ol- 
durme ve yerine Trablusgarp valisi olan Mahmud Nedim Pa§a’yi getirme karari al- 
di. Plana gore, yeni sadrazamin padi§ahi ikna etmesinin ardindan bir anayasa ha- 
zirlanip millet meclisi ayilacakti. Ancak bu radikal karar kar§ismda tela§a kapilan 
Subhipa§azade Ayetullah Bey ertesi gun cemiyeti ihbar etti ve amansiz bir kovu§- 
turma ba§ladi. Istinye’deki yalisi basilan Mehmed Bey ele geyirilemedi. Bunun 
uzerine cemiyetin lider kadrosunu olufluran Mehmed Bey, Nuri Bey ve Re§ad Bey 
yurt di§ma kayti; diger uyeler tutuklanip yargilandi ve yurt di§ma kayanlar giyap- 
larinda idama mahkum edildi. Boylece iki yil sureyle gizli bir siyasi orgut olarak 
faaliyet gosteren Meslek Cemiyeti dagilmi§ oldu. Sorgu tutanaklari, Mustafa Fazil 
Pa§a’nm Istanbul’daki §ahsi i§lerini takip eden adamlari araciligiyla ili§ki iyinde bu- 
lundugu cemiyeti maddi olarak destekledigini ve darbeden sonra Istanbul’a gelip 
yeni kurulacak hukumette yer almasinin ongoruldugunu gostermektedir.

Mevcut iktidarin sertle§en tutumundan §ikayetyi olan Namik Kemal, Ziya Bey 
ve arkada§larinm olu§turdugu Yeni Osmanlilar da Paris’te bulunan Mustafa Fazil 
Pa§a’nm daveti uzerine Mayis 1867’de Istanbul’dan firar etmi§lerdi. Paris’te bulu§an 
muhalifler yeni stratejilerini belirlemek uzere defalarca toplandilar. Meslek Cemi
yeti’nin onderi Sagir Ahmedbeyzade Mehmed’le arkada§lari Yeni Osmanlilarin ey- 
lemden ziyade, basin yoluyla mucadeleyi seymeleri nedeniyle bagimsiz hareket et- 
me karari aldilar. Mehmed Bey’in Eylul 1868 sonlarinda Sultan Abdulaziz’e suikast 
yapmak uzere Istanbul’a geldigi; ancak, Mustafa Fazil Pa§a’nm doneklik etmesi ve 
Agah Efendi’nin de komployu haber vermesi uzerine giri§iminin ba§arisiz oldugu
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iddia edilir. Bu olaydan sonra basin yoluyla muhalefetin di§mda bir alternatif kal- 
madigmi goren Mehmed Bey, bir sure Isviyre’de Huseyin Vasfi Pa§a ile Inkilap  ad- 
li gazeteyi yikardi. Yazilarmda sert bir dil kullanan cemiyet uyeleri, radikal bir ka- 
rarla 1870-1871 sava§mda savunduklari degerlerin temsilcisi olarak gordukleri 
Fransiz ordusunda Almanlara kar§i gonullu olarak sava§tilar.

Yeni Osmanl>lar Hareketi
Yeni Osmanlilar terimi, onderligini Namik Kemal, Ziya Bey (Pa§a), Ali Suavi ve 
Agah Efendi gibi fikir adamlariyla gazetecilerin yaptigi siyasi hareketi tanimlar. Av- 
rupalilarin Geny Osmanlilar veya Geny Turkler (Jeunes Turcs) olarak tanimladigi 
bu muhalif grup, Tanzimat’tan sonra kurulan egitim kurumlarindan mezun olan ve 
ekseriyetle Tercume Odasi’nda yeti§ip ogrendikleri yabanci dil sayesinde di§ dun- 
yayi taniyan yeni bir nesildi. Dolayisiyla di§ dunya, iktidar, toplum ve siyaset hak- 
kinda, onceki nesillerden ve bu arada Tanzimat burokrasisinden farkli goru§ ve fi- 
kirlere sahiptiler.

Jon (Jeunes) tabiri 19. yuzyil boyunca Avrupa’da monar§ik yonetimlere ba§kal- 
diran, hukuk ve millet iradesinin ustunlugunu savunan devrimcileri tanimlamak 
iyin kullanilirdi. Batililarin Yeni Osmanlilar hareketini nitelemek iyin kullandiklari 
bu isim, sonraki donemlerde genelde me§rutiyet ve hurriyet yanlisi Osmanli aydin 
muhalefetinin genel adi haline geldi. Onlar ise, “Turkistan’m erbab-i §ebabi” veya 
“Civan-i Turkistan” (Turk Genyleri) adlariyla o zamanlar “vatan” kar§iligmda kulla- 
nilan “hamiyyet” kelimesinden hareketle Ittifak-i Hamiyyet (Vatanseverler Birligi) 
gibi sifatlari kullanmayi tercih ettiler. Ancak bu sonuncusu grubun ismini degil, ce- 
miyetin karakterini yansitan bir sifatti. Avrupa basini, onderlerinin Paris’e firarin- 
dan sonra, yani Haziran 1867’den itibaren grubu Yeni Osmanlilar (Jon Turkler) 
adiyla nitelemeye ba§ladi.

Yeni Osmanlilarda saltanat kar§itligi goriilmemesinin nedenleri neler olabilir?

Fuad Pa§a ile Ali Pa§a’mn devleti adeta nobetle§e yonettikleri bu donemde htl- 
kiimetin icraatlarmdan memnun olmayan aydmlann bir araya gelmesinde Tasvir-i 
Efkd fm  sahibi Ibrahim §inasi, Misirli Prens Mustafa Fazil Pa§a ile Courrier d  'Ori
ent adiyla Fransizca bir gazete yikaran Jean Pietri (Giampietri) onemli rol oynadi. 
Bu iki gazetenin idare merkezleri muhaliflerin bulu§ma yeriydi. Paris’te kaldiklari 
donemde tamk olduklan ihtilal atmosferini ve aydmlann kalemiyle egittigi halkm 
iktidan degi§tirme guciinii bizzat goren §inasi ve Jean Pietri, §ahsi tecriibelerini 
muhaliflere aktardilar.

Yeni Osmanlilann bir araya gelmesinde ve orgiitlenmesinde en onemli isim, 
§iiphesiz Misirli Prens Mustafa Fazil Pa§a (1830-1875)’ydi. Misir Valisi Ibrahim Pa- 
§a’mn oglu olan Mustafa Fazil Pa§a, 1845’te Istanbul’da ba§ladigi kariyerinde Maa- 
rif ve Maliye nazirliklanna kadar yiikseldi. Ancak Sadrazam Fuad Pa§a’yla ya§adigi 
sorunlar hukiimetteki varligimn uzun siireli olmayacagimn habercisiydi. Bunun ya- 
mnda bu sirada Misir’m veraset sisteminde degi§iklik yapilacagi ve valiliginin en- 
gellenecegi yoniindeki soylentiler, Mustafa Fazil’m hukiimetle ili§kisini daha da 
bozdu ve bu nedenle muhaliflere yakla§arak adamlanndan Arif, Sakakini ve ozel- 
likle Jean Pietri araciligiyla bu kesimle ili§kilerini giiylendirdi. Konagi, zamanla, 
adeta Sadrazam Fuad Pa§a ve Hariciye Naziri Ali Pa§a’mn giidiimundeki hukiime- 
te muhalif olanlarm karargahma donu§tu.
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Mustafa Fazil Pa§a’nm Sadrazam Fuad Pa§a’nm mali politikalarmi padi§aha §i- 
kayet etmesi, kendisi ve muhalifler ayismdan bir donum noktasi oldu. fiubat 1866’da 
gorevinden azledilmesi uzerine Kahire’ye donmek istedi; ancak, buna izin verilme- 
yince Nisan 1866’da Napoli uzerinden Paris’e gitmek zorunda kaldi. 28 Mayis 1866 
tarihli fermanla Misir’in veraset sisteminde yapilan bir degi§iklikle valilik hakkmm 
elinden almmasi ve Misir’daki mal varligi satilarak sus payi olarak kendisine oden- 
mesi uzerine hukumete kar§i basin yoluyla muhalefete ba§ladi.

Mustafa Fazil Pa§a’nm, geni§ maddi imkanlarini kullanarak Paris’te muhalif ve 
devrimci basin mensuplarindan edindigi geni§ yevre, kendisi lehinde ve Babia- 
li’nin aleyhinde yayinlar yaparak muhalefet kampanyasini destekledi. Nitekim, ya- 
banci basin Ocak 1867 sonlarindan itibaren ondan Yeni Osmanlilarin lideri diye 
soz etmeye ba§ladi. Bu arada Istanbul’daki muhalifler, Babiali’ye kar§i muhalefeti 
daha da sertle§tirdi. Girit isyani, fiark Meselesi ve hukumetin menfaat kar§iligmda 
Misir’da veraset sistemini degi§tirecegine dair aldiklari duyumlardan hareketle yap- 
tiklari sert ele§tiriler hukumeti harekete geyirdi. M uhbir bir ay sureyle kapatildi. 
Hemen ardindan 1867’de basini hizaya getirmek iyin yeni bir kararname (Karar- 
n am e-i Ali) yikarildi.

Tasvir-i E fk a f  da sert ele§tiriler kaleme alan Namik Kemal ile M uhbir’d e  yazan 
Ali Suavi, Agah Efendi ve Ziya Bey, siyasi olaylar ve hukumeti ele§tiri noktasinda 
ortak bir tutum iyindeydi. Sadrazam Ali Pa§a’nm giri§imiyle Ali Suavi ve Agah Efen
di Kastamonu’ya suruldu; Namik Kemal de rutbesi yukseltilerek Erzurum vali yar- 
dimciligina atandi. Ziya Bey ise Kibris mutasarrifligiyla Istanbul’dan uzakla§tiril-
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mak istendi (8 Mayis 1867). Bruksel’de yayimlanan Le N ordda, Avrupa’ya ticari 
amayla geldigi ve bir banka kurma du§uncesinde oldugu yonunde haberler yikma- 
si uzerine, 5 fiubat 1867’de gazeteye bir ayiklama yazisi gonderen Mustafa Fazil Pa- 
§a, “Jon Turkler’in lideri” sifatiyla ticari konularla bir ilgisi olmadigmi ve Osmanli 
Devleti iyin bir takim reformlar ongoren siyasi bir programm hayata geyirilmesi 
iyin yabaladiklarmi belirtti. Ardmdan Sultan Abdulaziz’e hitaben kaleme aldigi 
me§hur mektubu, padi§ahla birlikte Avrupali diplomat, siyasetyi ve gazete ba§ya- 
zarlarma gonderdi.

Tam metni 24 Mart 1867’de La Libertdde  yayimlanan bu mektup, Osmanli Dev- 
leti’nin mevcut sorunlari hakkinda bazi tespitler ve bunlarin yozumu iyin alinacak 
tedbirler olmak uzere iki kisimdan olu§maktaydi. Oncelikle saray ve yevresinin 
dogru bilgilendirilmedigini belirten Fazil Pa§a, ulkenin iyinde bulundugu sikintili 
durumdan kurtulabilmesi iyin hurriyet ortaminin saglanmasini, bunun da Muslu- 
man ve Hiristiyan butun Osmanli vatanda§larma hak ve sorumlulukta eflitlik tani- 
yacak ozgurlukyu bir yonetim anlayi§iyla mumkun olacagini savunmaktaydi. Son 
bolumde me§rutl idareye geyilmesine, bir ba§ka ifadeyle, halk iradesini yansitacak 
bir millet meclisi ayilmasina yer verilmekteydi.

Hukumet, Mustafa Fazil Pa§a’nm mektubunda ileri surdugu iddialarin geryek 
di§i oldugunu 15 Nisan 1867’de Fransizca bir bro§urle di§ kamuoyuna ilan etti. Bu 
arada, Erzurum ve Kibris’a atanarak merkezden uzakla§tirilmak istenen Namik Ke- 
mal ile Ziya Bey, Fazil Pa§a’nin ozel kalem muduru Sakakini tarafindan Mayis or- 
talarinda Jean Pietri’nin yikardigi C ourrier d ’Orient’in Beyoglu’ndaki merkezine 
yagirilarak Mustafa Fazil Pa§a’nin Paris’e davet mesaji iletildi ve Jean Pietri ile Fran- 
siz elyiliginin giri§imleriyle 17 Mayis 1867’de deniz yoluyla Paris’e gittiler. Jean Pi
etri, adami Kalavasi araciligiyla Ali Suavi’yi de Kastamonu’dan gizlice Istanbul’a ge- 
tirtip Paris’e gonderdi.

Bu arada muhalifleri mercek altina alan hukumet, yukarida ayiklandigi gibi, 
Meslek Cemiyeti’nin ihbar edilmesi uzerine soru§turma ba§lattiysa da, Sagir Ah- 
medbeyzade Mehmed Bey, Menapirzade Nuri Bey ve Kayazade Re§ad Bey erken 
davranip once Courrier d ’Orient matbaasinda saklandi; ardmdan da Paris’e firar et- 
tiler. Boylece Haziran ortalarmda hem Meslek grubu uyeleri ve hem de Yeni Os
manlilar Paris’te Mustafa Fazil Pa§a’nm etrafmda bulu§tu. Paris’e ula§an ve Fran- 
sa’nm devrimci basmi tarafindan co§kuyla selamlanan ilk grup Yeni Osmanlilar ol- 
du. Agah Efendi ile Meslek Cemiyeti uyelerinin de firariyla sayilari artan muhalif- 
lere, Paris elyiligi gorevlilerinden Kanipa§azade Rifat, Teodor Kasap, elyilik imami 
Hoca Tahsin ile ogretmen ve doktor da katildi.

Meslekyiler hariy, saltanat ve padi§ah kar§itligi olmayan bu muhalifler, temelde 
hukuk devletini kuracak ve millet iradesini yonetime yansitacak bir meclisin ayil- 
masmi, bir ba§ka ifadeyle, me§ruti bir monar§iyi savunmaktaydi. Ustelik Ziya Bey 
ve Namik Kemal, ne gerekyeyle olursa olsun silaha ve §iddet iyeren eylemlere kar- 
§iydilar. Daha Batici ve farkli siyasi fikirlere sahip olan §inasi, bu gruba sirtmi don- 
dugu gibi, Meslekyiler de, Yeni Osmanlilari pasif yenilikyiler olarak niteleyip yol- 
larmi ayirdilar. Yeni Osmanlilar iyinde ba§ma buyruk bir tip olan Ali Suavi ise mu- 
haliflerin lideri ve sozcusu rolune soyununca digerleri tarafindan di§landi. Gorul- 
dugu gibi, Yeni Osmanlilarm ortak ideoloji ve ulkuleri yoktu. Babiali’nin ve ozel- 
likle de Sadrazam Ali Pa§a’nm baskici icraatlarma kar§i olmak tek ortak noktalariy- 
di. Muhalefetin lokomotifi rolundeki Mustafa Fazil Pa§a’nm fikri ve ideolojik bir 
derinliginden ve istikrarli bir siyasi yizgisinden soz etmek zordur. £unku onun der- 
di Misir veraset sistemindeki degi§iklik nedeniyle ugradigi hak kaybiydi. Nitekim,



148 Osmanl i  Dev let i ’ nde Yer i l e§me Hareket ler i  ( 1703-1876)

Paris’i ziyaretinde Sultan Abdulaziz’den af dilemesi ve Istanbul’a donup muhalifle- 
ri yuzustu birakmasi da bunu ayikya gostermektedir.

Muhalifler oncelikle ara verdikleri basin faaliyetini ba§latma karari alarak Muh- 
bi f i  Paris’te yikarma konusunda anla§tilar. Ancak, henuz nefes alma ve saglam bir 
strateji geli§tirme firsati bulamadan, Sultan Abdulaziz’in Avrupa gezisinin gundeme 
gelmesi planlarmi bozdu. Fransiz emniyetinin, Paris Elyisi Cemil Pa§a’nm talebi 
dogrultusunda padi§aha tehdit olu§turduklari gerekyesiyle ulkeyi terk etmelerini 
istemesi uzerine §a§kma donduler. ^unku hiybir kanunsuz i§ yapmadiklari halde, 
idealize ettikleri “ozgurlukler ulkesinden” kovulmu§lardi. Padi§ah ve yanmdakiler 
Paris’e varmadan bir gun once, 29 Haziran 1867’de Yeni Osmanlilar Fransa’yi terk 
ederek Namik Kemal, Ziya Bey, Agah Efendi ve Ali Suavi Londra’ya; Meslekyiler- 
den Mehmed Bey, Nuri Bey ve Re§ad Bey, Jersey Adasi’na ve Rifat Bey de Bruk- 
sel’e gitti.

Yeni Osmanlilar bir kez daha kendilerine yer arama tela§mdayken, muhalifle- 
rin lideri konumundaki Mustafa Fazil Pa§a, Sultan Abdulaziz’i kar§ilamak iyin Tu- 
lon Limani’nda bekleyen kalabaligin on saflarindaydi. Hariciye Naziri Fuad Pa- 
§a’nm muhaliflerle ili§igini kesmesi yonundeki onerisini kabul ederek Elize Sara- 
yi’nda padi§ahm huzuruna yikip af diledi ve Istanbul’a donu§ iznini aldi. Padi§ahm 
heyetine katilarak Londra, Viyana ve Budape§te’ye kadar yaninda bulunmasi Yeni
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Osmanlilar cephesinde endi§e ve hayal kirikligi yaratti. Padi§ahi ugurlayip Paris’e 
donen Mustafa Fazil Pa§a ekibiyle yaptigi toplantida, gerekli maddi destegi sagla- 
yacagmi bildirerek basin yoluyla propaganda faaliyetlerine ba§lanmasmi istedi; zi- 
ra, muhalifleri Istanbul’a kar§i elinde koz olarak tutmakta yarar goruyordu. Muha- 
liflere ya§attigi hayal kirikligini telafi etmek amaciyla Almanya’nm Baden Baden 
kentinde gizli bir toplanti duzenledi. 30 Agustostaki bu toplantida uzun suredir Av- 
rupa basminda Jon Turkler olarak anilan bu muhalif grup, resmen Yeni Osmanli
lar adiyla te§kilatlandi. Namik Kemal, Ziya Bey, Agah Efendi ve bazi yabanci uy- 
ruklu devrimcilerin katilimiyla cemiyetin 13 maddelik tuzugu belirlendi.

Iytuzukte, cemiyetin, Mustafa Fazil Pa§a’nm Sultan Abdulaziz’e gonderdigi mek- 
tupta belirttigi reformlari geryekle§tirmek uzere kuruldugu, gayrimuslim Osmanli 
vatanda§larma geni§ haklar vererek bunlarm devlete bagliligmin arttirilmasi ve 
boylece di§ mudahalelere firsat verilmemesi yonunde adimlar atacagi belirtilir. 
Gayrimuslimlerin haklarma yapilan bu vurgu, muhtemelen Bati kamuoyunun des- 
tegini saglamaya yonelikti. Cemiyete yilda 300.000 frank bagflta bulunmayi taah- 
hut eden Mustafa Fazil Pa§a’nm ba§kan; Agah Efendi, Ziya Bey, Namik Kemal, Si- 
maon Deutch ve Kont P ve L simgeli iki yabanci ismin yurutme kurulunu olu§tur- 
masi kararla§tirilir. Ayrica, Osmanli Devleti iyin bir anayasanin ve ordunun duzen- 
lenmesi iyin de bir yasanin hazirlanmasi geregine vurgu yapilir. Bu toplanti muha- 
liflerin kismen Fazil Pa§a’dan kopmasmi engelledi; ancak, Ali Suavi’nin tavir koy- 
masina ve Meslekyiler’den Mehmed Bey, Nuri Bey ve Re§ad Bey’in muhalif cephe- 
den ayrilmalarma yol ayti. Bu arada Paris’e donen Fazil Pa§a hazirliklarmi tamam- 
ladiktan sonra 15 Eylul 1867’de Istanbul’a dogru hareket etti. Kisa bir sure sonra 
once Adliye sonra da Maliye nazirligi gibi onemli gorevlere atanmasi, muhalif kad- 
royla yollarmin ayrilmasmin ba§langici oldu.

Cemiyetin yaym organi olarak du§unulen Muhbir, Sultan Abdulaziz’in Paris zi- 
yareti nedeniyle ancak 31 Agustos 1867’de Londra’da yikarilabildi. Fazil Pa§a’nm 
Sultan Abdulaziz’le yakmla§masmdan rahatsiz olan ve bu nedenle Baden Baden 
toplantisma katilmayan Ali Suavi’nin yikardigi M u h bifin uzerinde cemiyetin amb- 
lemi oldugu halde digerlerini di§layan bir yizgide yaym yapmaya ba§lamasmdan 
rahatsiz olan Namik Kemal ve Ziya Bey, 29 Haziran 1868’den itibaren Londra’da 
Hurriyeti yaymlamaya ba§ladilar. §ubat 1870’e kadar burada yayimlanan Hurriyet, 
Ziya Bey’in Osmanli hukumeti hakkmda yazdigi sert ele§tiriler nedeniyle tutuklan- 
masi uzerine Cenevre’ye ta§mdi.

Ba§langiyta Yeni Osmanlilarla ayni safta yer alip sonra yollarmi ayiran Meslek- 
yiler’den Mehmed Bey, Nuri Bey ve Re§ad Bey ise Huseyin Vasfi Pa§a’yla birlikte 
Ittihad  ve In kilab  adli gazeteleri yikardilar. Me§veret usulunun, yani Islam! esasla- 
ra dayali anayasal parlamenter bir rejimin kurulmasi, toplumun tum kesimlerini 
kapsayacak §ekilde ozgurluk smirlarmin geni§letilmesi, sadrazamlarm ve yuksek 
rutbeli devlet adamlarmm icraatlarmdan oturu sorumlu tutulup gerektiginde yargi- 
lanmasi, luks ve israfm engellenmesi, ulkenin kalkmmasmi saglayacak iktisadi on- 
lemlerin almmasi, egitim seferberliginin ba§latilarak halkm cehaletten kurtarilmasi, 
misyonerlerin faaliyetlerine kar§i Muslumanlarm dinlerine sahip yikmasi, Islam! 
prensiplerden taviz verilmemesi ve Bati taklityiliginin terk edilmesi gibi konulari 
gazetelerinde i§lediler. Bunlara, sik sik tekrarlanan padi§ahla baskici sadrazamla- 
rm katli, hukumetin ala§agi edilmesi gibi darbeci egilimler de eklenebilir.

Mustafa Fazil Pa§a’nm Istanbul’a dondukten sonra hukumeti devirmek yerine 
bakanlik koltugu elde etmeye yali§masi, muhaliflerdeki kafa kari§ikligmi daha da 
arttirdi. Yeni Osmanlilari maa§li memurlari gibi goren Fazil Pa§a’nm hukumet kar-
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§iti sert yazilari engellemek iyin mudahalede bulunmasi ve maa§larmi kesme teh- 
didi, muhalif kanadin yatirdamasma yol ayti. Hurriyet, Namik Kemal’in ayrilmasi 
uzerine Hidiv Ismail Pa§a’nm maddi destegiyle Ziya Bey tarafmdan yikarildi. Mus
tafa Fazil Pa§a’nm destegini kesmesinden dolayi maddi ayidan zorlanan Yeni Os- 
manlilar, bu §artlar altmda Avrupa’da kalmalarma gerek kalmadigi du§uncesiyle 
donu§ iyin firsat kollamaya ba§ladi. Once Sadrazam Ali Pa§a’nm affettigi Namik 
Kemal 24 Kasim 1870’te dondu. Can du§manlari Ali Pa§a’nm 7 Eylul 1871’de vefa- 
ti, donu§u hizlandirdi. Agah Efendi, Ziya Bey, Re§ad Bey ve Nuri Bey, Sagir Ah- 
medbeyzade Mehmed Bey ve en son da Ali Suavi ard arda Istanbul’a dondu.

19. yuzyil Osmanli siyaset, fikir ve kultur hayati bakimindan onemli olan Yeni 
Osmanlilar hareketinin onderleri politikadan edebiyata, gazetecilikten egitime ka- 
dar pek yok farkli alanda yeni yakla§imlar ortaya koymu§ ve basm-yaym yoluyla 
fikirlerini kamuoyuyla payla§mi§lardi. Bati’nin idari, sosyal ve kulturel yapisiyla 
kurumlarini, entelektuel duzlemde tarti§maya aymalari ve me§rutiyet fikrinin yayil- 
masindaki katkilari kayda degerdir. Jon Turkler, Ittihat ve Terakki ile Hurriyet ve 
Itilaf gibi sonraki parti ve cemiyetlerin ortaya yikmasinda oynadiklari rol, Yeni Os- 
manlilari Turk demokrasi tarihinin onculerinden biri yapmi§tir.

Anayasanin ilani ve parlamentonun ayilmasi fikri etrafinda toplanan geny Tan- 
zimat aydinlari olan Yeni Osmanlilar, bir siyasi programdan yok basina getirdigi si- 
ki denetimle seslerini kismaya yali§an Sadrazam Ali Pa§a’ya kar§itligm yarattigi bir 
muhalefet hareketidir. Cemiyet uyeleri arasinda du§unce ve eylem birliginden soz 
etmek guytur. Cemiyetten ayrilanlarin kaleme aldiklari ve birbirlerini agir sozlerle 
suyladiklari yazilar, bu paryali yapiyi ve zoraki birlikteligi ortaya koyar. Hareketin 
yurda donen onderleri Midhat Pa§a’nm etrafinda toplanir. 1876’da Sultan Abdula- 
ziz’in tahttan indirilip yerine V. Murad’in yikarilmasiyla neticelenecek olan siyasi 
sureyteki ve 23 Aralik 1876’da anayasanin ilan edilmesindeki katkilari goz ardi edi- 
lemez. Yeni Osmanlilari me§rutiyet ve cumhuriyet devirlerindeki siyasi hareketle- 
rin sembol ismi yapan §ey, hurriyet, anayasa ve parlamento gibi siyasi hedefler pe- 
§inde ko§an bir sonraki neslin kazandigi ba§aridir.
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Ozet

19. yuzyilda Osmanli kamuoyunu genel hatla- 
1 nyla tammlayabilme

18. yuzyil sonlarinda Aydinlanma ve Fransiz Ihti- 
lali’yle birlikte yayilan fikirler, zamanla bireyi ve 
dolayisiyla toplumu, iktidar denkleminde onem- 
li bir faktor haline getirdi. 19. yuzyil Osmanlilar 
ayisindan radikal reformlar ve ayrilikyi isyanlar 
nedeniyle imparatorlugun yol ayrimina geldigi 
bir donemdi. Bu, muhafazakar Musluman kesim- 
le gayrimuslimlerin goru§ ve du§uncelerini onem- 
li hale getirdi. Yapilan duzenlemeler, idari ayi- 
dan merkeziyetyi karakteri guylu bir hukuk dev- 
leti, toplumsal ayidan ise sosyal devleti hedefle- 
di. II. Mahmud’un yurt gezilerine yikmasi, Tak- 
vim-i Vekayii yayimlamasi ve kamuya ayik yer- 
lere portresini astirmasi gibi uygulamalar, padi- 
§ahin tebaasiyla dogrudan veya dolayli temasi, 
bilgilendirme ve devlet lehinde bir kamuoyu 
olu§turma yabasinin yansimalariydi. Devletin bu 
hedefi, yeryevesi ve yontemi degi§mekle birlikte 
yuzyilm sonuna kadar surecekti.

Osmanli’da matbaa, basm ve yaym hayatim 
l“q 5 afiklayabilme

Genelde Osmanlilarin gey tani§tigi icatlar arasin- 
da gosterilen matbaa, icadindan kisa sure sonra 
gayrimuslimler eliyle kurulup i§letilmi§ti. Mat- 
baanin Muslumanlar arasinda gey kullanilmasi- 
nin nedenleri dini degil, arz-talep dengesi ve ali§- 
kanliklarla ilgilidir. Ote yandan 1860’lara kadar 
canli bir basin-yayin hayatindan soz etmek guy- 
tu. Zira, matbuatin canliligiyla ulkedeki okur-ya- 
zar orani, entelektuel ortam, du§unce ozgurlugu 
ve refah duzeyi arasinda yakin bir ilgi vardir. 
Takvim-i Vekayi ile ba§layan basin hayati, bu ta- 
rihten sonra gazete ve dergi yayinciliginda goru- 
len hareketlilik sayesinde geliflti. 1860’ta ilk ozel 
gazete olan Tercuman-i Ahvalin ve 1862’de de 
Tasvir-i Efkdrm  yikmasi, basin-yayin hayatini 
canlandirdi.

Tanzimat’a ve hukumete yonelik siyasi muhale- 
feti fozumleyebilme
Osmanli Imparatorlugu 19. yuzyila, ciddi iy ve 
di§ sorunlarla girdi. Bu sorunlarin yozumu konu- 
sunda II. Mahmud devrinde geryekle§tirilen radi

kal donu§umler 3 Kasim 1839’da ilan edilen Tan- 
zimat Fermaniyla neticelendi. Padi§ahin mutlak 
otoritesinin hukuk devleti ekseninde yeniden ta- 
nimlanmasi, idari, askeri ve iktisadi alanlarda 
kapsamli reformlar ongormesi, devlet ve toplum 
ili§kilerinde fermani yeni bir ba§langiy noktasi 
haline getirdi. Her koklu degi§im gibi, bu giri§im 
de siyasi ve idari sorunlarla sosyal huzursuzluk- 
lara yol ayti. Idari, iktisadi ve askeri sistemin ye- 
niden duzenlenmesi nedeniyle magdur olanlar, 
ayricaliklarini kaybedenler, eski ali§kanliklarini 
terk edemeyen devlet gorevlileri, bazi eyaletler- 
de sinir degi§ikliklerinin yarattigi yerel direni§ler, 
ayrilikyi isyanlar ve gayrimuslimlerle ayni kefeye 
konmaktan son derece rahatsiz olan Musluman- 
lardan gelen tepkiler, Tanzimat kar§itligini besle- 
yen ana kaynaklardi. Burokratlarin baskici ve 
keyfi uygulamalari, entelektuel kesimde huku- 
met ve dolayisiyla da Tanzimat kar§itligina do- 
nu§tu ve 1860’lardan itibaren basin-yayin faali- 
yetlerinin geli§mesine paralel olarak gizli orgut- 
lenmelere yol ayti.

Orgutlu muhalefetin temsilcilerini ve siyasi ve 
sosyal etkilerini degerlendirebilme 
Tanzimat doneminde siyasi, sosyal ve iktisadi si- 
kintilarin yol aytigi sorunlarin yozumune yonelik 
atilan adimlarin beklenen sonuylari vermemesi, 
sivil, asker ve entelektuel kesimlerde tepkilere 
yol ayti. Ozellikle Islahat Fermani ile gayrimus- 
limlere verilen geni§ haklar, alafranga ya§am tar- 
zi, yonetici kesimde gorulen luks, israf ve safa- 
hat, muhalif propagandalarin temel dayanagini 
olu§turdu. Bu zemin uzerine 1859’da Fedailer 
Cemiyeti, 1865’te Meslek Cemiyeti ve 1867’de 
Yeni Osmanlilar Cemiyeti kurulur. Cemiyetler- 
den ilk ikisi, iktidari devirmek iyin §iddeti aray 
olarak gorurken, sonuncusu basin yoluyla mu- 
halefeti tercih etti. Bu tur orgutlenmeler, hurriyet 
alaninin geni§letilmesi, anayasanin yapilip parla- 
mentonun ayilmasi taleplerini gundeme getirme- 
leri, halki bu yonde bilinylendirmeleri ve basin- 
yayin yoluyla mucadelenin onculeri olmalari ba- 
kimindan Turk siyasi hayatinda ve basin tarihin- 
de onemli bir yer i§gal ederler.
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Kendimizi Sinayalim
1. A§agidakilerden hangisi Osmanli’da kamuoyunu 
onemli kilan nedenlerdendir?

a. Fransiz Ihtilali
b. Yenigeri isyanlari
c. Reform kar§iti tutum ve gayrimuslim isyanlari
d. Di§ baskilar
e. Ticaret antla§malari

2. A§agidakilerden hangisi yurt gezilerini ba§latan Os
manli hukumdaridir?

a. II. Abdulhamid
b. II. Mustafa
c. Abdulmecid
d. II. Mahmud
e. Abdulaziz

3. Matbaanin geg geli§ nedenleri arasinda a§agidakiler- 
den hangisi gosterilemez?

a. Basma kitaba ilginin az olmasi
b. Dini ve muhafazakar endi§eler
c. Basma kitabin gok maliyetli olmasi
d. Mustensih ve tezhipgilerin i§siz kalma endi§esi
e. Okur-yazar oraninin du§uklugu

4. Osmanli sinirlari iginde gikarilan ilk Turkge gazete 
a§agidakilerden hangisidir?

a. Takvim-i Vekayi
b. Vekayi-i Misriyye
c. Ceride-i Havadis
d. Tasvir-i Efkar
e. Muhbir 5

5. A§agidakilerden hangisi Takvim-i Vekayi’in gikaril- 
ma nedenlerinden biri degildir?

a. Devletin kamuoyunu bilgilendirme istegi
b. Merkeziyetgi politikayi yayma amaci
c. Misir valisinin propagandasina kar§ilik verme is- 

tegi
d. Uluslararasi alanda sesini duyurma gabasi
e. Ingiltere ve Fransa’nin baskisi

6. A§agidakilerden hangisi Tanzimat devrinin muhale- 
fet nedenleri arasinda sayilamaz?

a. Sosyal ve ekonomik sorunlar
b. Muhafazakar endi§eler
c. Toplumda Muslim-gayrimuslim dengesinin bo- 

zulmasi
d. Burokratik elitin keyfi uygulamalari
e. Medreselerin kapatilmasi

7. A§agidaki cemiyetlerden hangisi darbe ve §iddet 
yanlisi siyasi bir olu§umdur?

a. Yeni Osmanlilar
b. Meslek
c. Cemiyet-i Inkilabiyye
d. Karbonari Orgutu
e. Sosyalist Firka

8. Meslekgiler ile Yeni Osmanlilarin ayri§tigi en onem- 
li neden nedir?

a. Siyasi hedefler igin darbe ve §iddete ba§vurma
b. Fuad Pa§a’nin sadrazam yapilmasi
c. Mustafa Fazil Pa§a’dan maa§ alinmasi
d. Mahmud Nedim Pa§a’nm sadrazam yapilmasi
e. Basin-yayin hayatina Londra’da devam edilmesi

9. A§agidaki e§le§melerden hangisi yanlifltir?
a. §inasi-Tasvir-i Efkar
b. Churchill-Ceride-i Havadis
c. Ali Suavi- Muhbir
d. Namik Kemal-Tercuman-i Hakikat
e. Agah Efendi-Tercuman-i Ahval

10. Yeni Osmanlilarin kisa surede dagilmasinin neden
leri arasinda a§agidakilerden hangisi gosterilemez?

a. Ortak bir ideal ve gegmi§in olmamasi
b. Mustafa Fazil Pa§a’nin tutarsiz gizgisi
c. Bireysel geki§meler
d. Fransa’dan surgun edilmeleri
e. Siyasi program ve strateji eksikligi
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Kendimizi Sinayalim Yan>t Anahtar>
1. c Yamtimz yanli§ ise “19. Yuzyilda Osmanli Ka- 

muoyu” konusunu yeniden gozden geyiriniz.
2. d Yamtimz yanli§ ise “19. Yuzyilda Osmanli Ka- 

muoyu” konusunu yeniden gozden geyiriniz.
3. c Yamtmiz yanli§ ise “Matbaa ve Kitap Basimi” 

konusunu yeniden gozden geyiriniz.
4. b Yamtimz yanli§ ise “Turkye Basin” konusunu 

yeniden gozden geyiriniz.
5. e Yamtimz yanli§ ise “Turkye Basin” konusunu 

yeniden gozden geyiriniz.
6. e Yamtimz yanli§ ise “Tanzimat’a ve Hukumete 

Tepkiler” konusunu yeniden gozden geyiriniz.
7. b Yamtimz yanli§ ise “Meslek Cemiyeti” konusunu 

yeniden gozden geyiriniz.
8. a Yamtimz yanli§ ise “Meslek Cemiyeti ve Yeni 

Osmanlilar Hareketi” konusunu yeniden goz- 
den geyiriniz.

9. d Yamtimz yanli§ ise “Turkye Basin” konusunu 
yeniden gozden geyiriniz.

10. d Yamtimz yanli§ ise “Yeni Osmanlilar Hareketi” 
konusunu yeniden gozden geyiriniz.

S>ra Sizde Yan>t Anahtar>
Sira Sizde 1
Bu durum, devrin idari ve sosyal anlayi§iyla ilgilidir. Pa- 
di§ahin karizmatik liderligi, onun hanedan uyeleri ve 
yonetici kadronun buyuk bir kismiyla ili§kisini sinirli 
tutmasini zorunlu kilmi§ti. Bu anlayi§m, toplumdan ko- 
pukluk §eklinde algilanmasi dogru degildir; tebdil gez- 
mek olarak adlandirilan teftifl gezileri ve Cuma selamli- 
gi gibi uygulamalar, dolayli ve mesafeli de olsa hukum- 
darla halkin temasinin saglandigi kanallardi. Sultan II. 
Mahmud’un yurt gezileriyle birlikte aradaki mesafe azal- 
mi§ ve halkla padi§ah daha yakin temasa geymi§ti.

Sira Sizde 2
Matbaanin gey gelmi§ olmasinda dini yekincelerle kitap 
yogaltarak geyinen mustensihlerin i§siz kalma endi§ele- 
ri az da olsa etkili olmu§tur. Ancak asil neden arz-talep 
dengesiydi. Yazma kitaptan kopamayan, basma kitap 
talebi sinirli ve okumu§u az olan bir toplumda matbaa
nin geli§mesi zordu. 1729-1829 arasindaki yuz yillik za- 
man diliminde basilan kitap sayisinin sadece 180 olma- 
si, bu ilgisizligi gosterir.

Sira Sizde 3
Izmir, Selanik ve Istanbul gibi §ehirler, Levanten nufusun 
yogun ve ticari hayatin canli oldugu yerlerdi. Dolayisiyla 
kulturel etkile§im, sermaye ve okuyucu kitlesi gibi un- 
surlar, basin yaym faaliyetleri ayismdan bu §ehirleri di- 
gerleriyle kiyaslanmayacak derecede one yikardi.

Sira Sizde 4
Yeni Osmanlilar, Tanzimat devrinin ikinci nesil aydmla- 
ri ve devlet memurlarimn ba§lattigi bir muhalefet hare- 
keti olarak saltanattan degil, idari dizginleri elinde tutan 
burokrasiden, diger bir ifadeyle, hukumetten §ikayetyiy- 
di. Ote yandan, ilke olarak saltanata kar§i olmayip sade
ce anayasal-parlamenter bir sistemin kurulmasini savu- 
nurlar. Dolayisiyla Yeni Osmanlilarin ele§tirileri saltana
ta (padi§ah) degil, uzun sure sadrazam sifatiyla ulkeyi 
yoneten Fuad Pa§a ve ozellikle de Ali Pa§a’ya idi.

Yararlan>lan Kaynaklar
Arabaci, Fazli. Yeni Osmanlilarin Dini ve Siyasi Gorufl- 

leri, Ankara 2004.
Baysal, Jale. Osmanli Turklerinin Bastiklan Kitaplar 

(1729-1875), Istanbul 2010.
Berkes, Niyazi. Turkiye’de f.agdaglagma, Istanbul ty. 
Bilgegil, Kaya. Yakm fag  Turk Kultur ve Edebiyati Uze- 

rinde Arafltirmalar I: Yeni Osmanlilar, Ankara 1976. 
Bilgegil, Kaya. “Turkiye’de Bazi Yeni Osmanlilarla Yeni 

Osmanli Taraftarlarinin Bir Millet Meclisi Kurma Te- 
§ebbusu”, 50. Yil Armagam: Genel Konular, Erzu
rum 1973, II, 341-401.

£elik, Huseyin. “Mustafa Fazil Pa§a ve Yeni Osmanlilar 
Cemiyeti’nin Tuzugu”, Tarih ve Toplum, XVIII/108, 
Istanbul 1992, s. 326-328.

Igdemir, Ulug, Kuleli Vakasi Hakkinda Bir Arafltirma, 
Ankara 2009.

Kirli, Cengiz. Sultan ve Kamuoyu, Osmanli Modernleflme 
Surecinde HavadisJurnalleri (1840-1844), Istanbul 2009. 

Kologlu, Orhan. “Osmanli Basini: Iyerigi ve Rejimi” ve 
“Turkye Di§i Basin” Tanzimat’tan Cumhuriyete Tur- 
kiye Ansiklopedisi, Istanbul 1985, I, 67-99.

Koray, Enver. “Yeni Osmanlilar”, TTK Belleten, XLVI- 
I/186, Ankara 1984, s. 563-582.

Mardin, §erif. Jon Turklerin Siyasi Fikirleri (1895-1908), 
Istanbul 1983.

Onaran, Burak. “Kuleli Vakasi Hakkinda “Ba§ka” Bir 
Ara§tirma”, Tarih ve Toplum, Yeni Yaklaflimlar, Sayi 
5, Bahar 2007, s. 9-39.

Ortayli, Ilber. “Bir Aydm Grubu Yeni Osmanlilar”, Tan
zim at’tan Cumhuriyete Turkiye Ansiklopedisi, Is
tanbul 1985, VI, 1702-1703.

Sabev, Orlin. Ibrahim Muteferrika ya da Ilk Osmanli 
Matbaa Seruveni (1726-1746), Istanbul 2006.

Sungu, Ihsan. “Tanzimat ve Yeni Osmanlilar”, Tanzi
mat I, Istanbul 1940, s. 777-857.

Ulken, Hilmi Ziya. “Tanzimat’tan Sonra Fikir Hareketle- 
ri”, Tanzimat I, Istanbul 1940.

Varlik, Bulent. “Tanzimat ve Me§rutiyet Dergileri”, Tan
zim at’tan Cumhuriyete Turkiye Ansiklopedisi, Is
tanbul 1985, I, 112-126.

Yazici, Nesimi. Takvim-i Vekayi, Belgeler, Ankara 1983.



OSMANLI D EV LET i’NDE YEN iLESM E  
H AREKETLERi (1703-1876)

8
Amaglar>m>z

Bu uniteyi tamamladiktan sonra;
Geleneksel Osmanli sosyal yapisini ve i§leyi§ini tanimlayabilecek,
19. yuzyilda sosyal degi§im ve modernle§me surecini yozumleyebilecek, 
Gundelik ya§ami degi§tiren maddi kultur unsurlariyla ust yapi kurumlarmi 
ayiklayabilecek,

< j ^  Modernle§menin geleneksel deger yargilarmda yarattigi degi§im ve donu§u- 
mu degerlendirebileceksiniz.

Anahtar Kavramlar
• Sosyal yapi ve degi§im • Millet Sistemi
• Daire-i Adliyye • Modernite
• Askeri ve reaya • Beyoglu



Osmanlida Toplumsal Yap>
ve Degi§im

OSMANLI DEVLETi’NDE SOSYAL YAPI

Klasik Osmanli Sosyal Duzeni
Sosyal yapi ve gundelik ya§am, bir toplumun asirlar iyinde gelenek, din, kultur ve 
cografi etkenlere bagli olarak geli§tirdigi toplum anlayi§i, te§kilatlanma biyimi, kul- 
turel ogeler ve uygulamalarm tamammi ifade eder. Zaman ve mekandan bagimsiz, 
degi§imden etkilenmeyen bir toplumdan soz etmek mumkun degildir. Osmanli 
sosyal yapismda degi§im konusuna geymeden once, degi§ene, yani klasik Osman
li sosyal duzenine ve tarihsel geli§imine ana hatlariyla deginmek, soz konusu de- 
gi§im ve donu§umun boyutlarinin kavranmasi bakimindan yararli olacaktir.

11. yuzyildan itibaren yogun goylerle Turk yurdu haline gelen Anadolu tarihin- 
de, Osmanli Devleti’nin 14. yuzyilm hemen ba§mda kurulmasiyla yeni bir sayfa 
ayildi. Ba§langiyta Selyuklu bakiyesi Musluman nufusla Hiristiyan unsurlardan olu- 
§an Osmanli toplumu, Balkanlardaki fetihlerle birlikte etnik ve dini ayidan yok da- 
ha kozmopolit bir karakter kazandi. Oguzlarin Kayi boyuna mensup Turkler tara- 
findan Bursa ve Bilecik yoresinde kurulan Osmanli Devleti, 16. yuzyilm sonlarin- 
da artik yuzolyumu, nufus yogunlugu ve siyasi etkinlik bakimindan dunyanin en 
guylu devletlerinden biri haline gelmi§ti. Bu durum farkli etnik, dini, mezhepsel ve 
kulturel kimlikleri bir arada yonetmesi anlamina geliyordu.

Osmanli idari ve sosyal duzeninin 
felsefi temelleri, Turk devlet gelenegi
ve Islam dininin esaslari yeryevesinde Daire-i Adliyye

§ekillendi. Soz konusu anlayi§ daire-i Kaynak:
http://farklar.net/Go
sterge/Adalet-
Dairesi-1-2.

adliyye, yani adalet dairesi veya hak-
kaniyet yemberi §eklinde adlandiril-
mi§tir. Buna gore;

• Dunya bari§i, ancak adaletle 
saglanabilir

• Dunya, duvari devlet olan bir 
bahye gibidir

• Devletin duzenleyici gucu ka- 
nundur

• Kanunun koruyucusu guylu bir 
iktidardir

http://farklar.net/Go
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• Saglam bir iktidar ve devlet iyin guylu bir ordu §arttir
• Guylu bir ordu iyin dolu bir hazine (servet) gereklidir
• Bu servet ancak bolluk ve huzur iyinde ya§ayan bir halktan saglanabilir
• Halkin huzur ve refah iyinde ya§amasi ise adil bir yonetimle mumkundur.
Osmanli yonetim felsefesine gore daire-i adliyyenin  halkalarmi olu§turan; ada-

let, kanun, mutlak iktidar, ordu, servet ve halk, sosyal yapmin ve i§leyi§inde temel 
dayanaklarmi oluflururdu. Devletin varligmin ve devamliligm temeli olarak kabul 
edilen bu sistemin sorunsuz i§letilebilmesi amaciyla, Osmanli toplumu “askeri” 
(yonetenler) ve “reaya” (yonetilenler) §eklinde iki temel sinifa ayrilmi§ti. Askeri 
(yonetici) sinif, padi§ahm dini ve idari yetkiler tanidigi ve vergiden muaf tuttugu 
asker ve sivil devlet gorevlilerini kapsar; Musluman olma §arti aranir; saray halki, 
seyfiye (muvazzaf askerler), ilmiye (din, bilim ve hukuk adamlari) ve kalemiyeden 
(burokratlar, memurlar) olu§urdu. Ba§mda padi§ahm bulundugu askeri smifm go- 
revi, ulkenin adil bir biyimde idaresini saglamak, devleti ve toplumu di§ tehlikeler- 
den korumakti. Yonetilen sinif, yani reaya ise, tuccar, esnaf, koylu ve goyebeler- 
den (konargoyerler) olu§urdu. Askeri sinifa gore yok daha geni§ olan bu kesimin 
gorevi, uretim ve hizmet faaliyetlerini aksatmamak ve vergi vermek suretiyle aske- 
ri (yonetici) sinifi desteklemekti.

Yerle§im durumuna gore Osmanli sosyal yapisina bakildiginda ise, toplumu uy 
gruba ayirmak mumkundur: Kalabalik kent merkezlerinde oturan yoneticilerle tuc- 
car ve esnaftan olu§an §ehirliler, tarim ve hayvancilikla ugra§an koyluler ve henuz 
yerle§ik hayata geymemi§ goyebeler (konar-goyerler). Osmanli toplumu, Bati veya 
Dogu medeniyetlerindeki bazi toplumlarda oldugu gibi, etnik veya dini temelli 
a§ilmaz duvarlarla bolunmu§, sinifli, duragan ve sosyal siniflar arasinda geyi§siz bir 
toplum degildi. Birey-devlet ve toplum-devlet ili§kilerindeki belirleyici etkenler, 
saltanata mutlak anlamda sadakat, ehliyet ve liyakat, yani fertlerin dogu§tan getir- 
dikleri bir takim yetenekler ve egitimle kazandiklari ustun niteliklerle, devlete hiz- 
met etmeleri ve yararlilik gostermeleriydi. Bu tur bir tanimlama ve siniflandirma 
toplumda farklila§ma ve tabakala§mayi zorunlu kilmakla birlikte, sosyal katmanlar 
arasindaki geyiflliligi ortadan kaldirmazdi. Diger bir ifadeyle, bu esnek sistemin 
ayik kapi biraktigi kanallardan, “dikey haraketlilik” ya da ho§ bir benzetmeyle 
“Alaaddin’in lambasi hareketliligi” sayesinde, en alt sosyal siniftan en ust idari 
mevki olan sadrazamliga kadar yukselmek ve dolayisiyla askeri (yonetici) zumre- 
ye katilmak mumkundu.

Osmanli toplumunun simfsiz ve gecisli bir toplum olmasi ne gibi avantaj saglami§tir?

Osmanli Devleti’nin simrlari iyinde ya§ayan niifus; irk, dil ve din bakimmdan 
farkli kokenlerden gelen insanlardan olu§urdu. Toplum, devrin §artlan geregi et
nik degil, dini eksenli olarak Musliimanlar ve gayrimuslimler §eklinde iki ana gru
ba aynlmi§ti. Devletin asli unsuru Musluman Tiirklerdi. Devletin kurucusu, koru- 
yucusu ve biiyuk oranda yoneticisi olan bu asli unsur, ba§ta askerlik olmak iizere 
asil yiikii yeken ve dogal olarak “hakim millet’’ olmamn ayncaliklanndan yararla- 
nan kesimdi. Ikinci grubu olu§turan gayrimuslimler ise, farkli mezheplere mensup 
Hiristiyanlarla Musevilerdi. 18. yiizyildan itibaren “millet’’ §eklinde adlandmlan bu 
dini cemaatler, kendi kiiltur, inany ve adetlerine gore serbestye ya§ar ve ticari fa- 
aliyetlerini mevcut kanunlar yeryevesinde yerine getirirlerdi. Millet Sistemi olarak 
adlandmlan bu idari ve sosyal orgiitlenme modelinde, her millet kendi inany ve 
gelenekleri etrafmda ayn bir topluluk olarak tammlanmi§ti.
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Millet Sistemi esas olarak irk veya dil aidiyetine gore degil, din ve mezhep mensubiyetine 
gore i§lemekteydi.

Millet Sistemi hakkinda aynntih bilgi icin bkz. M. Macit Kenanoglu, Osmanlt Millet 
temi: Mit ve Gergek, istanbul 2004.

D i K K A T
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19. YU ZYILIN  BA fLA R IN D A  YON ETiM  VE TOPLUM

Siyaset-Toplum ilifkisi ve Etkile§imi
Osmanli Devleti’nin sosyo-ekonomik yapismda meydana gelen degi§im ve donii- 
§um, elbette iy ve di§ geli§melerden bagimsiz degildi. 16. yiizyil sonlarmda merke- 
ziyetyi devlet yapismda ba§layan yozulme, sava§larda alman yenilgiler, ozellikle
17. yiizyilda Anadolu’da siyasi, ekonomik ve sosyal diizeni alt list eden ve Celali 
isyan lan  denilen karga§a donemi, uretim ve tuketim ili§kilerini ciddi bir biyimde 
etkiledi. Klasik toprak rejimi olan tim ar sisteminm  ve buna bagli olarak da askeri 
diizenin yozulmesi, hazine gelirlerindeki belirgin dii§u§ler, niifusunun dortte iiyu 
tarimsal ekonomiye bagli olan Osmanli toplumunu derinden etkiledi. Kitlesel goy- 
ler, aksayan uretim, fiyat dalgalanmalari ve guvenlik sorunlari, bu sureyte one yi- 
kan en onemli sosyo-ekonomik problemlerdi. Ta§radan merkeze ve buyuk kent- 
lere goyun hizlanmasi, Osmanli idari ve sosyal duzenini idealize eden daire-i ad -  
liyyenvn bazi halkalarmm kopmasma, dolayisiyla klasik duzenin yozulmesine yol 
ayti. Merkezi otoritenin ta§rada etkinliginin hayli azaldigi bu donemde yikan iy 
ayaklanmalar ve Anadolu ile Rumeli’de tureyen yerel guyler, bu yozulmeyi daha 
da hizlandirdi.

Osmanli sosyal yapismm yozulmesinde rol oynayan di§ etkenlere bakilacak 
olursa, 18. yuzyil boyunca araliklarla suren Rusya, Avusturya ve Iran sava§larmm 
devletin siyasi, sosyal ve iktisadi i§leyi§inde buyuk sorunlara yol aytigi gorulur. Ote 
yandan 1789’da patlak veren Fransiz Ihtilali, yaydigi fikirler nedeniyle Balkan cog- 
rafyasmda Osmanli Devleti ayismdan yeni sorunlar ortaya yikartti. 1789’da tahta yi
kan III. Selim, bu durum kar§ismda Avusturya ve Rusya ile imzalanan antla§malar- 
la saglanan bari§ ortammdan da yararlanarak N izam -i Cedit adiyla kapsamli bir re
form programmi yururluge koydu; ancak geleneksel dost olarak nitelendirdigi ve 
reform surecinde model aldigi Fransa’nm 1798’de beklenmedik bir biyimde Misir’i 
i§gal giri§imi, bir anda Babiali’nin gundeminin degi§mesine ve reform yabalarmin 
askiya almmasma neden oldu.

18. yuzyil sonlarmda dunya siyasetine yon veren onemli geli§melerden biri de 
Fransiz Ihtilali idi. Ihtilalin yarattigi karga§a ortammi ve ardmdan yayilan e§itlik, 
ozgurluk ve ulusyuluk fikirlerini, Avrupa’nm iy sorunu ve Bati’daki iktidarlarm ser- 
giledigi kotu yonetimin sonucu olarak degerlendiren Osmanli Devleti, Fransa’daki 
yeni rejimi hemen tanidi; ancak, Fransa’nm 1797’de Avusturya ile imzaladigi Cam- 
p o  F orm io Antla§masvy\a Mora ve Arnavutluk sahillerine yerle§mesiyle ihtilalin 
yaydigi fikirlerin bolgeye ta§mmasi ve Misir’m i§gali sirasmda Rusya’nm muttefik 
devlet statusuyle bolgeye geli§i, gayrimuslim Osmanli tebaasi arasmda kipirdan- 
malara yol ayti. Rusya’nm bir dunya devleti olmak hayaliyle £ar I. Petro (iktidari 
1682-1725) devrinden beri hedefledigi Balkanlar ve Bogazlar uzerinden Akdeniz 
havzasma, diger bir ifadeyle, guneye inme emeli, her §eyden once soz konusu bol- 
gelerin istikrarsizligma bagliydi. Ihtilalin yarattigi milliyetyilik fikirleri yanmda 
Panslavizm politikasi, Avrupa devletleriyle Rusya arasmda somurgecilik yari§mm

Panslavizm: Slav kokenli 
tum milletleri Rusya'nin 
flemsiyesi altinda bir araya 
getirme hedefi.
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hizlanmasi, Balkanlarda bagimsizlik hareketlerinin ba§lamasmda etken oldu. Soz 
konusu iy ve di§ geli§meler sonucunda giderek ivme kazanan ayrilikyi isyanlar, 
Osmanli millet sisteminin ve dolayisiyla toplumsal duzeninin yozulmeye ba§lama- 
si ayismdan onemlidir.

Kamuoyu: Dolayl> ve Dogrudan Temas
19. yuzyilm ba§mda Osmanli Devleti’nde sosyal yapi ve siyaset denkleminde ye- 
ni bir kavramin, “kamuoyu”nun one yiktigmi soylemek mumkundur. Du§unen ve 
sorgulayan bir varlik olarak insanin, ya§adigi sosyal yevreye ve siyasi geli§melere 
kayitsiz kalmasi du§unulemez. Fransiz Ihtilali’nin ardindan yayilan siyasi fikirler, 
zamanla birey ve toplumu, iktidar denkleminde hesaba katilmasi gereken bir guy 
haline getirdi. Sinifli toplumlarin ve kutsanmi§ iktidarlarin ayiktan sorgulandigi 18. 
yuzyilda, Aydinlanma du§unurlerinin devlet, fert ve siyaseti yeniden ve yok daha 
e§itlikyi bir duzlemde tanimlamalari ve basm-yaym yoluyla fikirlerini yaymalari, 
bireyleri ve iktidar hakkindaki du§uncelerini onemli kilmi§ti. 1804’te Sirp ba§kal- 
dirisi ve 1821’de ciddi bir iy tehdide donu§en Mora (Rum) Isyani, kamuoyunun 
sadece Musluman kesimle, ba§kentle ve yakin yevresiyle sinirlandirilamayacagini 
gostermi§ti.

Devlet-toplum ili§kilerinin yeniden tanimlanmasini gerektiren bu geli§meler, 
a§agida deginilecegi uzere, oncelikle basm-yaym yoluyla toplumun merkeziyetyi 
politikalar dogrultusunda bilgilendirilip yonlendirilmesini gundeme getirdi. Bu do- 
layli temasm yeterli gorulmemesi uzerine, bu defa yine bir ilk olarak padi§ahm 
dogrudan tebaa ile bulu§masmi saglayan yurt gezilerine yikildi. II. Mahmud’un 
1829-37 arasmda farkli tarihlerde yiktigi be§ gezi bu baglamda degerlendirilebilir. 
Ege ve Dogu Trakya’daki Tekirdag, £anakkale Bogazi, Gelibolu, Edirne, Gemlik, 
Izmit, Varna, §umnu, Silistre, Rusyuk gibi kentlere yapilan gezilerde, farkli din 
mensuplarma bizzat padi§ah tarafmdan beraberlik, adalet, e§itlik ve ozgurluk me- 
sajlari verildi; ayrica, halkm §ikayetlerini dinleyen padi§ahm talimatiyla, hastane, 
hamam, kopru, mektep gibi altyapi ve hizmet alanlarmdaki eksikliklerin giderilme- 
si yonunde adimlar atildi.

II. Mahmud’un oglu Sultan Abdulmecid (iktidari 1839-1861) de babasmm yolu- 
nu takip etti; hukumdarla toplum arasmdaki mesafeyi azaltmak ve sorunlari yerin- 
de gormek amaciyla 1844 ve 1846’da Izmit, Bursa, ^anakkale ve Adalari kapsayan 
yurt gezilerine yikti; sik sik idari ve askeri birimleri denetledi. Haberle§me ve ula- 
§im di§mda, orgun egitim ve ozellikle kizlarm egitimi alanlarmda yakm ilgi ve ta- 
kibiyle onemli mesafeler almdi. Sivil veya askeri okullarm smavlarmda ve mezuni- 
yet torenlerinde padi§ahm hazir bulunmasi, onceki donemlerle kiyaslanmayacak 
derecede, yonetenle yonetilen arasmdaki mesafeyi azaltti.

II. Mahmud’un diger oglu Sultan Abdulaziz (iktidari 1861-1876) ise, bir adim 
daha ileriye giderek yurtdi§mdaki geli§meleri, Bati’daki idari ve toplumsal duzeni 
yerinde gormek uzere bazi Avrupa ba§kentlerini ziyaret etti. §uphesiz bu gezide 
ozellikle devlet-toplum ili§kisi, bireysel hak ve ozgurlukler ve sosyal ya§am gibi 
konularda edindigi izlenimler, padi§ahm geleneksel yakla§immi etkilemi§ti. Sonuy 
olarak devletin 19. yuzyilda sosyal ve idari alandaki uygulamalarmda sergiledigi 
esnek tutumu, iy ve di§ kamuoyuyla temasm yansimalari olarak degerlendirmek 
mumkundur.
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Basin-Yayin
19. yuzyil Osmanli sosyal ya§ammda bir diger geli§me, ilk kez devlet eliyle bir ga- 
zetenin yikarilmi§ olmasidir. Osmanli Devleti, Bati’da iki yuzyil once ornekleri go- 
rulen, iy ve di§ kamuoyunu yonlendirmekte ve sosyal entegrasyonu saglamakta et- 
kin bir aray olan gazeteyi ancak 19. yuzyilin ikinci yeyreginde gundemine alabildi. 
Devlet, 1 Kasim 1831’den itibaren Takvim-i Vekayi adiyla resmi bir gazete yikar- 
maya ba§ladi ve bunu, devlet destekli yari resmi Ceride-i H avadis  (1840), Tercu- 
m an-i A hval (1860), Tasvir-i E fkar  (1862) ve M uhbir (1867) gibi gazetelerin yayi- 
mi izledi. Bu gazeteler, 1865’ten itibaren M eslek ve Yeni O sm anhlar adiyla anila- 
cak muhalif orgutlenmeler iyin hem bir okul, hem de etkin bir propaganda araci 
oldu. 1872’de devlet destegiyle ve Ahmet Mithat Efendi’nin yonetiminde yayinlan- 
maya ba§layan D agarcik’la sureli yayinlarda geni§ kitlelere yonelim ba§ladi. D a- 
garcik  ve M ecm ua-yi Funun  gibi dergiler halki egitmek ve genel kultur duzeyini 
yukseltmek amaciyla ansiklopedik yazilar yayimladi. Bunlarin elde ettigi ba§ari sa- 
yesinde 1873’ten itibaren ondan fazla dergi yaym hayatina katildi. Sonuy olarak 
basm-yaym, Osmanli toplumunda ve gundelik ya§ammda artik egitim, ileti§im, et- 
kile§im ve siyasi propaganda araci olarak onemli bir i§lev ustlendi.

idari ve Toplumsal Degi§imin Siyasi Haz>rl>k A§amas>
Osmanli sosyal yapisinda ve gundelik ya§ammda koklu degi§imler II. Mahmud do- 
neminde ba§ladi ve planli bir hazirlik a§amasinm yarattigi muktedir bir siyasi irade 
sayesinde mumkun olabildi. Sultan Mahmud’un otuz bir yillik saltanatini, ilki, 
1808-1826 donemi, diger bir deyi§le, Yeniyeri Ocagi’nin kaldirilmasina kadar ge- 
yen reformlara hazirlik donemi; ikincisi ise, 1826-39 arasindaki on uy yillik radikal 
degi§im ve donu§um donemi olmak uzere iki ana bolumde ele almak mumkun- 
dur. Birinci donem, yikarlarini statukonun devaminda goren reform kar§iti koalis- 
yonun baskisi altinda geyti. Ikinci donemin ba§langici olan Yeniyeri Ocagi’nin kal- 
dirilmasiyla, reform faaliyetleri ivme kazandi ve devletin idari, askeri ve sosyal ya- 
pisini onemli olyude degi§tirecek surey ba§latildi.

II. Mahmud, saltanatinin hemen ba§mda mutlak iktidarini golgeleyen ve ayan- 
lari siyaset denkleminde onemli bir unsur haline getiren Sened-i Ittifak’i, Sadra- 
zam Alemdar Mustafa Pa§a’nm katledilmesinden (Kasim 1808) yararlanarak hu- 
kumsuz hale getirdi. Idari, askeri ve sosyal degi§imin onundeki en onemli engel 
olarak gordugu Yeniyeri Ocagi’ni 1826’da kaldirdiktan sonra, siyaset denklemini 
yeniden duzenledi. Vakif gelirleri ve dini statuleri sayesinde onemli bir siyasi ak- 
tor haline gelen ilmiye smifinm gucunu kirmak amaciyla 1826’da Evkaf-i H um a- 
yun  N ezaretini kurdu. Boylece mali kaynaklari kisitlanan ve yeniyeri ocagi gibi et
kin bir muttefikini kaybeden ilmiye sinifi, iktisadi ve siyasi etkinligini nispeten kay- 
betti ve olu§an bu bo§lugu, burokratik elit doldurmaya ba§ladi. Ardindan nezaret- 
lerle yasama ve dani§ma meclislerinin kurulmasiyla, Bati tarzi kabine sisteminin ve 
idari i§leyi§in altyapisi olu§turuldu. II. Mahmud, degi§imin teminati rolunu ustlene- 
cek yeni bir unsuru siyasi yapida ozellikle one yikardi. Dini otoriteyi temsil eden 
§eyhulislamlik ve burokratik gucu temsil eden sadaret makaminin idari sistemdeki 
etkinligine ortak olacak bu yeni unsur, seraskerlik makamiydi. Bu amayla yapilan 
1836 tarihli duzenlemeyle, seraskerlik protokolde sadaret ve §eyhulislamlik maka- 
miyla denk kabul edildi.

Sened-i ittifak: Ayan denilen 
yerel guylerle merkez 
burokrasis i  arasinda 
1808'de imzalanan ve 
ayanlara bir takim hak ve 
imtiyazlar veren 
sozle§medir.
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DEVLET ELiYLE ZORUNLU SOSYAL DEGfiiM

Sosyal Degi§im ve Entegrasyonun Hukuki Adimlari
II. Mahmud’un olumunden sonra merkez burokrasisinin giri§imiyle 3 Kasim 1839’da 
G ulhane Hatt-i H um ayunu  veya diger bir isimlendirmeyle Tanzimat Fermani ilan 
edildi. Imparatorlugun Rumeli’de varligmi sona erdirecek bir geli§me olan Balkan 
milliyetyiligini frenleme, Misir sorununun yozumunde Avrupali devletlerle kamu- 
oylarmm destegini saglama ve ozellikle de idari-hukuki ayidan devlet-toplum ili§- 
kilerini yeniden duzenleme istegi, fermanm oncelikli hedeflerindendi. Fermanla, 
padi§ahm mutlak otoritesinin hukuk devleti ekseninde yeniden belirlenmi§ olma- 
si ve idari, askeri ve ekonomik alanda kapsamli reformlar iyeren yapisi, onu ayni 
zamanda devlet-toplum ili§kilerinde yeni bir ba§langiy kilmi§ti. Farkli etnik ve di- 
ni unsurlardan olu§an imparatorlukta ortak degerler etrafmda Osmanli milleti ya- 
ratmayi hedefleyen ferman, geleneksel sosyal yapiyi degi§tirecek hukumler iyer- 
diginden, hakim millet statusundeki Musluman kesimde ve mezhepsel ayidan ge
leneksel sistemde daha imtiyazli konumdaki gayrimuslim cemaatlerde huzursuz- 
luk yaratti.

Tanzimat’m uygulanmasi, imparatorlugun dogusunda genelde yerel isyanlara 
yol ayarken, batismda di§ tahrik ve desteklerle milliyetyi-ayrilikyi ayaklanmalara 
donuflu. Ornegin vergilerle ilgili sorunlar 1841 Ni§ Isyani’na, angaryanm surdurul- 
mesi ve eyalet meclislerindeki temsil konusu 1850 Vidin isyani’na yol ayarak kisa 
surede ayrilikyi hareketlere donu§tu. A§agida deginilecegi uzere, 1856’da ilan edi- 
len Islahat Fermani, gerek farkli dinlere mensup kesimlerde gerekse Hiristiyan ce- 
maatlerin kendi aralarmdaki yeki§melerin daha da artmasina yol ayti.

Tanzimat reformlarmin toplumun ba- 
zi kesimlerinde yarattigi rahatsizlik, 
ozellikle 1853-1856 Kirim Sava§i’ndan 
sonra devletin ekonomik durumunun 
kotule§mesi, buna kar§ilik toplumun elit 
tabakasmda gorulen Bati tarzi (a la fran -  
g a)  ya§am biyimi, luks ve israfla daha 
da artti. Sava§tan sonra Avrupali devlet- 
lerin lsrariyla ilan edilen Islahat Ferma- 
ni’yla gayrimuslimlere dini-mezhepsel 
guvencelerin yanmda idari, hukuki ve 
sosyal alanda geni§ haklar verilmesi, 
Musluman kesimde ciddi bir tepki ya- 
ratti. Cizyenin kaldirilmasi, gayrimuslim- 
lerin devlet memuru olabilmesi, Patrik- 
hane’ye hukuki davalara bakma yetkisi- 
nin verilmesi, il genel meclislerine uye- 
lik ve bedelli askerlik gibi yeni haklar, 
bu tepkinin nedenleri arasmda en dik- 
kat yeken maddelerdi.

Tanzimat ve Islahat Fermanlarimn hukumleri sosyo-ekonomik ayidan gayrimuslimlere ne 
gibi avantajlar saglami§tir?
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Sosyal Yapida Yeni Katmanlar: jailer ve Memurlar
18. yuzyilm ikinci yarismda Ingiltere’de ba§layan Sanayi Devrimi’nden sonra belir- 
gin bir biyimde uretim faaliyetlerinin en onemli unsuru haline gelen ve kent mer- 
kezlerinde yogunla§an i§yiler, geryekle§tirdikleri eylem ve grevlerle siyasi, iktisadi 
ve toplumsal hayatin onemli aktorleri haline geldiler. Altmci Unite’de izah edildigi 
uzere, Osmanli Devleti’ndeki ilk sanayi tesisleri, resmi-askeri ihtiyaylarm kar§ilan- 
masi amaciyla II. Mahmud doneminden itibaren devlet eliyle kurulmaya ba§landi 
ve Istanbul’da atolye, imalathane ve fabrika olarak ba§layan bu giri§imler giderek 
Kocaeli, Izmir ve Bursa gibi ta§ra §ehirlerine de yayildi.

Sultan Abdulmecid doneminde bu yabalar surdurulerek fiam’dan Selanik’e ve 
Izmit’ten Kuyukyekmece’ye kadar uzanan sahada biryok fabrika kuruldu; Istanbul, 
Izmir ve Selanik gibi liman kentleri, ticaretin kalbi konumuna geldi. Ba§langiyta 
soz konusu devlet fabrikalarmda ve madenlerde askerlerin yali§tirilmasi, i§yi smifi- 
nm ortaya yiki§mi ve geli§mesini geciktirdi. 1850’lerin ikinci yarisindan itibaren de- 
miryolu yapimmdaki yogunla§maya ve 1855’ten itibaren madencilik alanmdaki ge- 
li§melere paralel olarak i§yi sayismda hizli bir arti§ ya§andi. Boylece Osmanli top- 
lum yapismda yeni bir sosyal katman olarak i§yiler ortaya yikti.

Osmanli Devleti’nde mesleki hak ve yikarlari savunmak amaciyla toplu i§ birak- 
ma eylemlerine 1870’li yillarin ba§larmda rastlanir. Bu donemde i§yilerin en yogun 
oldugu sanayi kollari, kara, deniz ve demiryolu ula§imi, in§aat, dokuma, madenci
lik, cam, kagit, tutun ve gida sektorleriydi. Bu i§ kollarinda Muslumanlarin yanin- 
da buyuk oranda gayrimuslim yali§maktaydi. Ilk orgutlu i§yi eylemi olarak 1863’te 
Zonguldak komur madeni i§yilerinin i§ birakmasi goruluyor. Ocak 1872’de ise ter- 
sane i§yileri greve gitti. Beyoglu Telgrafhanesi i§yilerinin §ubat 1872’deki i§ birak- 
ma eylemi, geryek anlamda ilk grev olarak kabul edilir. 1872-76 yillari arasinda ter- 
sane ve demiryolu i§yilerinin ba§i yektigi onlarca i§ birakma eylemi ya§andi. Bu 
donemde i§yiler arasinda smif bilincinin olu§maya ba§lamasiyla, Osmanli sosyal ve 
ekonomik ya§ammi ciddi anlamda etkileyen yeni bir kavram, “tatil-i e§gal”, yani 
grev ortaya yikti.

Yukarida kisaca bahsedilen kapsamli idari ve burokratik reformlar, oldukya ka- 
labalik bir memur kadrosunu ve yeti§mi§ insan gucunu gerektirdigi iyin orta ogre- 
tim duzeyindeki M ekteb-i M aarif-i Adliyye ve M ekteb-i Ulum-i Edebiyye, daha son
ra da ru§tiyeler ayildi. Amay, merkez ve ta§ra burokrasisinin ihtiyaci olan temel egi- 
timi almi§, yani okuyup yazabilir, Arapya ve Farsya dilbilgisine sahip, rika  denilen 
burokrasinin yazisini duzgun yazabilir ve dort i§lemle basit hesaplari yapabilir me
murlar yeti§tirmekti. Zamanla bu okullara idadiler, sultaniler ve yeflitli meslek okul- 
lari eklendi. Bu okullardan mezun olup bir memuriyete girenler Osmanli toplu- 
munda yeni bir sosyal smif olarak memur kesimini oluflurdular.

K>l>k K>yafeti Devlet Eliyle Duzenleme
19. yuzyilm ilk yarismda sosyal hayatta devlet mudahalesiyle geryekleflirilen onem- 
li bir yenilik de kilik kiyafet duzenlemesiydi. 1828’de askeri kiyafetlerde fesle ba§- 
layan bu surey, 1829’dan itibaren devlet memurlarmi kapsayacak §ekilde geni§le- 
tildi. Boylece, memurlara geleneksel kiyafet yerine ceket, pantolon ve fes giyme 
zorunlulugu getirildi; ardmdan ozluk haklari, yali§ma saatleri ve tatil gunleriyle il- 
gili de bir takim duzenlemeler yapildi. Bu donemde yapilan kilik-kiyafet duzenle- 
mesi, askeri ve mulki erkanla smirli tutuldu; ilmiye smifi bu duzenlemenin di§mda 
birakildi.
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II. Mahmud toplumun buyuk bir kesimini ilgilendiren ve sosyal ya§amm goru- 
nen yuzunde devrim yaratan kiyafet duzenlemesi nedeniyle kendi devrinde muha- 
fazakar kesimlerce §iddetle ele§tirildi. Ancak din ve gelenek konusundaki diger 
uygulamalari ve ozellikle kadmlarm sosyal ya§ama katilmalariyla ilgili yakla§imi, 
onceki devirlerden pek farkli degildi. Devlet memurlarmm namazlarmi cemaatle 
kilmalari konusunda yetkililere talimat vermesi ve halkin namaz vakti sokaklarda 
dola§mamasi yonundeki emirleri bu baglamda ilgi yekicidir. Kadmlarla ilgili uyari 
ve yasaklari daha da katidir: Ya§maksiz, feracesiz, frapan, canli renkli ve vucut hat- 
larmi belli eden kiyafetlerle sokaklarda ve mesire yerlerinde dola§mamalari, tez- 
gahtari erkek olan dukkanlarla §ekerci ve dondurmacilardan ali§veri§ yapmamala- 
ri, dukkan sahipleriyle sohbet etmemeleri ve yanlarmda e§leri yokken gezmeye 
yikmamalari yonunde yazili emirler vermi§tir. Bu tur hukumler din ve ozellikle ge- 
lenegin yarattigi mahremiyet algisinm, henuz toplumda kadina aktif bir rol ve ge- 
ni§ hareket alani vermeye hazir olmadigmm somut delilleri olarak dikkate deger- 
dir. Bu yakla§imm nispeten esnetilmesi, 19. yuzyilm son yeyregini bulur.

Getto:  Bir kentte asli 
unsurun di§indak i  kuyuk 
gruplarin di§ dunyaya 
ola D ildigince kapali olarak 
yerle§t i g i  kenar mahalleler 
iyin kullanilir. ilk once 
Ortayag'da Venedik'te 
Yahud i  lerin zorunlu olarak 
iskan edildigi mahalle bu 
isimle anilmifl; daha sonra 
tum Yahudi mahallelerinin 
genel adi olmufltur.

II. Mahmud'un kadinlar konusunda sergiledigi muhafazakar tutumun nedenleri nelerdir?

19. YUZYILDA GUNDELiK YA§AM VE DEGifiM

Gundelik Ya§amin Temel Karakteri ve Mekanlari
Osmanli toplumunda gundelik hayat, Islam geleneginin Anadolu kiilturuyle har- 
manlanmasiyla ortaya yiknu§ kismen ozgiin bir ya§am tarzidir. Farkli din, mezhep 
ve kiilturlere bagli etnik gruplarin ayn mahallelerde iskan edilmeleri ilkesi, bu ge- 
lenegin ozunii olu§turur. Kentlerin mahallelere bolunmesi idari bir zorunluluktan 
yok, dini eksenli farkli kiilturlerin ve ya§am biyimlerinin paralel olarak varliklanm 
surdurmelerini saglama amacmdan kaynaklamr. Ote yandan aym dinin farkli mez- 
heplerine mensup topluluklar, mahalle olyeginden daha dar ve di§ dunyaya daha 
kapali bir ya§am alam olarak gettolan kurdular. Toplumun en kiiyuk sosyal ve 
idari birimi olan mahalle, bu farkli diinyalann fiziki mekanim olu§turdu. 19. yiizyi- 
la dek, dinin ve gelenegin belirledigi simrlar dahilinde, Musliimanlar ve gayrimus- 
limler ya§amlanm ban§ iyinde siirdurduler.

18. yiizyil sonlanna kadar Istanbul mahalleleri, gundelik ya§amm iye doniik, di
ni karakterli ve miitevazi mekanlari olma ozelliklerini korudu. Klasik donemin ma- 
hallesi homojen ve ozgiin bir karaktere sahipti. Bu durum yabanci gezginlerin se- 
yahatnamelerinde ayikya gozlenir. Neredeyse tiimunde ortak gozlem, bir mahalle- 
den digerine geymenin bir kulturden digerine geymek anlamina geldigi yonunde- 
dir. Mahalle olyeginde korunan bu farkli diinyalar, 19. yiizyilla birlikte niifus arti- 
§i, sebepleri farkli goy dalgalan ve iktisadi etkenlerle klasik yapisim koruyamadi. 
Sonuyta mahallenin farkli kulturleri ve paralel dunyalari temsil gucu azalmaya ve 
gundelik hayatm geleneksel karakteri, yok merkezli ve kulturlu kent ya§antisi iyin
de kaybolmaya ba§ladi.

19. yuzyil Osmanli toplumsal ya§ammda one yikan kamusal mekanlar, ticaret 
merkezleri, yar§i-pazarlar, ibadethaneler ve kahvehanelerdi. Bunun yanmda gezin- 
ti ve dinlenme alanlari olan mesireler, hanlar, bekar odalari, berberler ve hamam-
lar da sosyal hayatm canli oldugu diger mekanlardi. Osmanli sosyal yapisi ve gun- 
delik ya§ammdaki degi§imi, en kuyuk yerle§im birimi olan mahalle gayet guzel
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yansitir. Gundelik hayatm ekonomik, kulturel ve dini faaliyetlerine ev sahipligi ya- 
pan mahalle, ayni zamanda kent ya§ammm kurucu ogesi olmasi bakimmdan da 
onemli bir gozlem alanidir.

Osmanli mahallesi, cami, mektep, dukkanlar, ye§me ve hamam gibi yapilarla 
yer yer kuyuk idari kurumlara sahip karakteristik yerle§im birimleriydi. £e§itli dini 
gruplar buyuk oranda ayri mahallelerde ya§amakla beraber, az da olsa ahalisi ka- 
ri§ik mahalleler de vardi. Bazi meslek mensuplari, zanaatlarmm adiyla anilan ma
hallelerde otururlar; sosyal statuleri ve gelir duzeyleri farkli insanlar iy iye ya§ardi. 
Yapila§mada ozel hayatm mahremiyet algismi yansitan bir konut mimarisi hakim- 
di. Bitiflik duzende ve kafesli pencereleri dogrudan kom§u evin cephesine bakma- 
yacak §ekilde in§a edilen mustakil evlerin, mahremiyetin di§ dunyaya dogrudan 
ayilacagi mekanlar olarak gorulen bahyeleri de yine ayni endi§eyle yuksek duvar- 
larla yevriliydi. Sokaklar, serbest yapila§manm sonucu olarak birbirinden farkli §e- 
killer gosterirdi. Bu duzensizlik sebebiyle daralan ya da farkli yonden geli§en ya- 
pila§mayla kesi§tiginden yikmaz hale gelen epeyce sokak mevcuttu.

Mahallede sosyal ve hukuki duzenin devami, kefalet ve ortak sorumluluk ilke- 
sine dayandirilirdi. Insanlarm bir mahalleye yerle§mesinin on §arti, o mahalleden 
birilerinin kendisine kefil olmasiydi. Kefalet uygulamasi, kolektif biliny, dayani§ma 
ve kar§ilikli sorumluluk duygusunun olu§masmi saglamanm yarn sira, vergilerin 
eksiksiz bir §ekilde toplanmasi, huzur ve guvenligin temini bakimmdan da hayati 
onem ta§irdi. Geleneksel Osmanli mahallesinin uy temel ogesi vardi: Dini mekan
lar, yar§ilar ve evler. Osmanli toplumunun Musluman kesiminin gundelik hayati- 
mn en onemli mekanlarmdan olan camiler, mustakil veya bir imaretin paryasi ola
rak mahallenin merkezini te§kil ederdi. Mahallenin Bati ornegindeki gibi bir mey- 
dani yoktu; bu i§levi cami avlusu ustlenirdi. Imamm devletin emirlerini halka teb- 
ligi camide ve halkm belli konulari muzakeresi de genelde cami avlularmda yapi- 
lirdi. Bu yonuyle cami, yoneten ile 
yonetilen arasmda koprii ve toplum- f  
sal kontrolun onemli bir unsuruydu.
Cami mu§temilatmda yer alan odalar 
ise geyici barmma, miras taksimati, 
nikah, bo§anma ve askerlik i§lemleri 
gibi gundelik ya§amm onemli mese- 
lelerinin yozumlendigi yerlerdi. Ge- 
leneksel deger yargilari ve bazi dini 
yasaklar nedeniyle sosyal hayatta ka- 
dmlar ev ve hamamlarda; erkekler 
ise cami, mescit, hamam ve kahve- 
hanelerde bir araya gelirlerdi.

Klasik donem Osmanli mahalle- 
sinin ikinci kurucu ogesi, ticari haya- 
tm merkezi olan yar§ilardi. Ba§ta Is
tanbul olmak uzere buyuk arastalar, 
bedestenler, hanlar ve kapaliyar§ilar, 
imparatorluk smirlari di§ma uzanan 
devasa ticaret agmin onemli bir du- 
ragi ve sosyal refahm sembolu huk- 
mundeydiler. Esnaf zumrelerinin yo-

Erkekler Hamami 

Kaynak:
http://www.htlsteyr.
ac.at/~holz/pardoe/
text_plate/015_cooli
ng_room_hamam.
html.

http://www.htlsteyr
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netim merkezlerinin (loncalar) ve i§yerlerinin de bulundugu yar§ilar, gundelik ya- 
§amm en canli mekanlariydi. Osmanli toplumunda gundelik ihtiyaylarm ve dolayi- 
siyla tuketimin smirlarmi da yine din ve gelenek belirlerdi. Giyim-ku§am ve yeme- 
iyme ali§kanliklarmdaki tevazu ve sadelik 19. yuzyil ortalarma kadar surecekti.

Gundelik hayatm ozellikle 19. yuzyilm ikinci yarisindan sonra geyirdigi degi§ik- 
likler, geleneksel uretim-tuketim ve arz-talep ili§kilerini de degi§tirdi. Konaklarin 
ba§ ko§esine konan piyano gibi enstrumanlar, Bati tarzi ev e§yalari ve aksesuarlar, 
ithal kuma§lardan dikilen elbiseler ve luks tuketim maddelerine gosterilen ilgi bu 
degi§imin somut yansimalariydi. Bu donemde uretime dayali iktisadi anlayfl yeri- 
ne, ithalata dayali tuketim egilimi ortaya yikti. Bunun sonucunda, kuyuk olyekli 
geleneksel uretim terk edildi; zanaatkarlar zor duruma du§tu ve neticede meslek 
yar§ilari kan kaybederken klasik esnaf duzeni bozulmaya ba§ladi. Bu durum top- 
lumun temel dayanaklarindan biri olan esnaf ve zanaatkarlarin hayat standardini 
du§ururken, zamanla ucretli i§yilere donu§melerine yol ayarak geleneksel Osman
li sosyal duzeninin yozulmesinde onemli rol oynadi.

Osmanli mahallesinin uyuncu kurucu ogesi, aile ya§antismin da sembolu olan 
konut, yani evdi. Gundelik hayatm iye donuk dunyasma ayilan evler, mahremiye- 
tin korunmasi iyin bahye duvarlari ve kafesli pencerelerle di§ dunya ile temasmi si- 
nirlandirmi§ti. Bu tercihte, kadma gundelik hayatta tanman hareket alani ve yaban- 
cilarla temasm smirlari belirleyici olurdu. Sosyal yapmm temel ta§i olan aile, Os
manli mahallesini hem kuran hem de ya§atan unsurlarm ba§mda gelirdi. Gelenek
sel sosyal yapmm korunmasi ailedeki dirlik ve duzenin devamma, orf ve adetlerin 
ya§atilmasma bagliydi. Kent merkezlerinde ya da kirsal kesimde geni§ ailelerin 
agirlikli oldugu bu duzen, 19. yuzyilda yefltli sosyal ve ekonomik nedenler ve ge- 
lenegin bireyler uzerindeki etkisini kaybetmeye ba§lamasiyla yozulmeye yuz tuttu.

Osmanli sosyal hayatmda mesai saatleri, resmen olmasa da fiilen namaz vakit- 
lerine gore duzenlenir; toplumsal hareketlilik sabah ezaniyla ba§layip gun bati- 
miyla sona ererdi. Bu tekduzelik Ramazan aylarmda bozulur; iftar sonrasmda §eh-

zadeba§i, Beyazit, Eyup 
ve Uskudar gibi nufu- 
sun yogun oldugu mer- 
kezlerde ba§layan hare- 
ketlilik sahura kadar su- 
rerdi. Gayrimuslimlerin 
yogun oldugu Galata, 
Beyoglu, Samatya, Ye- 
dikule, Balat ve Fener 
gibi semtlerde ise gun- 
duz gey hareketlenen 
hayat, sinema, tiyatro 
ve gazino gibi eglence 
mekanlarmda gece gey 
saatlere dek canliligmi 

korurdu.

Osmanli Qargisi

Kaynak:http://www 
.h tlsteyr. ac.at/~hol 
z/pardoe/text_plat 
e/029_great_aven 
ue carsi.html

i T A P Osmanli sosyal hayatinm fi/.iki mekanlan ve modernle§me konulannda aynntih bilgi iyin 
bkz. Ekrem I§in, istanbul’da Gundelik Hayat: Insan, Kiiltiir ve Mekan ili§kileri Uzeri- 
ne Toplumsal Tarih Denemeleri, istanbul 1995.
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Aile Ya§antisi ve Kad>n Alg>s>nda Degi§im
19. yuzyilm ikinci yarisiyla birlikte sosyal hayatm belirgin bir biyimde degiflime ug- 
rayan bir diger unsuru, Osmanli toplumunun temel dayanagi olan aile yaflantisiy- 
di. Modernleflmenin getirdigi yeni davranifl kaliplari ve dunya goruflu, Osmanli ai- 
lesinin deger yargilarini ve otorite algisini degifltirmeye baflladi. Toplumun sosyo- 
ekonomik anlamda alt tabakasmi oluflturan muhafazakar kesimdeki yozulme ya- 
vafl seyrederken, ust tabakanin Bati kulturune yonelmesi daha istekli ve suratli ol- 
du. Ornegin ust tabakaya mensup ailelerde zenci dadi, Kafkas kokenli hizmetyi gi- 
bi yardimci elemanlarin yanina Fransiz murebbiyenin veya Ingiliz bir muzik hoca- 
smm da eklenmesiyle, aile yaflantismm modern yeryevesi tamamlanirdi. Bu do- 
nemde artik refah duzeyi yuksek kesimlerin yocuklari geleneksel egitimden yok, 
Batili hocalardan davranifl, muzik ve yabanci dil egitimi almaktaydilar.

Toplumun ust kesiminin oluflturdugu koflk ve konak hayati 19. yuzyilda buyuk 
kentlerde agirligmi daha yok hissettirmeye baflladi. Ozellikle zengin aileler gele
neksel olyeklerle degerlendirildiginde gece hayati denilebilecek bir zaman dilimin- 
de farkli eglenceler gelifltirdiler. Bu kesimin Bogaziyi’ndeki mehtap gezilerine ve 
elyiliklerin ya da gayrimuslim zenginlerin yalilarinin bahyelerinde verdikleri davet- 
lere katilmalari, bu turden yeni yonelimlerdi. Ayrica birkay ailenin yalilarinin bah
yelerinde donemin yerli-yabanci unlu muzisyenlerinin yaldiklari paryalar e§liginde 
verdikleri ziyafetler, eskiye gore oldukya farkli sosyal aktivitelerdi. Bu donemde 
yine elit tabakanin ba§mi yektigi ve zamanla orta kesimin de ayak uydurmaya ya- 
li§tigi bir diger geli§me, ekonomik duzeye bagli olarak Bogaziyi’nde veya benzeri 
yerlerde bir yazlik (sayfiye) edinmekti. Yabanci elyiliklerin Tarabya’da, Misirli zen
ginlerin ise Bogaz’in farkli noktalarinda sahip olduklari yazlik ko§kler bu akima 
onculuk etti. Bu egilimin zamanla guylenmesiyle birlikte Bogaziyi sahilleri, Adalar 
ve surdi§mda geli§meye ba§layan Ye§ilkoy’de konak ve ko§k hayatina bir de say
fiye hayati eklendi.

Sosyo-ekonomik anlamda alt tabakaya mensup ailelerin gundelik ya§ami, el- 
bette bu denli cazip degi§imler geyirmedi. Bu kesimlerin fiziki mekan ve sosyal fa- 
aliyetlerde degi§imden yok, deger yargilari ve aile iyi ili§ki biyimleri farklila§ti. 
Ozellikle suriyinde geni§ araziler uzerinde mustakil evlerde, ko§k ve konaklarda 
ya§ama imkani olmayan alt tabaka, bitiflik duzende ve ya§am alani hayli sinirli ko- 
nutlarda ya§iyordu. Suriyinde yangin ve salgin hastaliklarin yok sik ya§anmasinm 
ve can kaybinin yuksek olmasinin ardinda bu tablo vardi. Yanginlar, salginlar, goy- 
ler ve zorunlu iskan hareketleri sonucunda ba§kent Istanbul’un sosyal yapisinda 
belirgin degi§iklikler oldu. Toplumun Musluman kesimi yaninda Musevi kesimde 
de bu turden zorunlu yer degi§tirme olaylari meydana geldi. Ornegin Fener-Balat 
yoresine yerle§tirilen Yahudiler, nufus yogunluguyla ters orantili olarak dar me- 
kanlar iyinde adina Yahudihane (cortejo) denilen apartman mimarisinin ilkel bir 
biyimi olan yeni bir konut tipi yarattilar. Bitiflik nizam olan bu konut tipi, oda oda 
kiraya verilmek suretiyle, soz konusu kesimler iyin ayni zamanda bir gelir kayna- 
gina donuflturuldu.

Modernleflme sureci, aile yaflantisi uzerindeki otoriter gelenekleri de zayiflatti; 
daha once aile reisinin veya buyugunun flahsinda temsil edilen otoriteye, diger bi- 
reyler de ortak oldu. Geleneksel ve kolektif aile yaflantisi iyinde bireyselleflme ve 
aileden bagimsiz bir yaflam biyimi kurma hayal ve gayretleri, bu donemde ortaya 
yikti. Ekonomik bagimsizlik ve refah duzeyi ile dogrudan baglantili olan bu tur 
egilimler, toplumun ust tabakasinda daha belirgin biyimde yaflandi. Bu donem,
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ozellikle elit kesime mensup ailelerdeki kadmlar ayismdan moda olgusunun ayti- 
gi koridordan toplumsal hayata daha aktif ve ozgur bir birey olarak katilma imka- 
ni yaratti.

Henuz kadm iyin geleneksel yargilar ve kaliplar geyerli olmakla birlikte, ferace 
ve ya§mak gibi tesettur ogeleri zamanla estetik bir kaliba dokulerek sinirlari esne- 
tildi. Boylece en azmdan ust tabakaya mensup kadm, yuzyilm ba§mdakinden yok 
daha farkli bir statude gezen, dola§an ve ali§veri§e rahatya yikabilen bir birey ve 
toplumsal figur haline geldi. Dogu-Islam toplumlarmda dini endi§elerden yok na- 
mus algismm katila§tirdigi mahremiyet algisi, bu donemde eskisi kadar a§ilmaz bir 
toplumsal yargi olma ozelligini kaybeder oldu. Ozellikle 1870 Buyuk Beyoglu 
Yangmi’ndan sonra Tepeba§i ve Taksim’de yapilan buyuk gezi parklari, Kuledibi, 
Bakirkoy, £amlica, Moda ve £iftehavuzlar’daki gazinolar, insanlara karma bir bi- 
yimde di§arida daha fazla vakit geyirme imkani sagladi. Zamanla kadmm toplum
sal ya§amm aktif bir uyesi haline gelmesi, aile iyi genel kultur duzeyini yukselttigi 
gibi, erkek-kadm ili§kilerinin yeniden tanimlanmasmi sagladi.

Yeni Ula§im-ileti§im imkanlar> ve Sosyal Etkile§imin 
Artmas>
Yukarida deginilen nedenler ve geli§meler sonucunda 19. yuzyilda gundelik ha- 
yat mahalle smirlarmin di§ma ta§arken, siradan Osmanli vatanda§mm siyasi, sos
yal ve kulturel du§unce kaliplari da degi§meye ba§ladi. Mahalle smirlarmin orta- 
dan kalkmasi, Osmanli kentlerinde kozmopolit bir kulturel ve sosyal ortam do- 
gurdu. Bu yeni geli§mede, 19. yuzyildaki hizli nufus arti§i ve kuyuk yerle§im bi- 
rimlerinin iktisadi ayidan yetersizlikleri de etkili oldu. Bu donemde Istanbul’da 
Marmara ile Haliy arasmdaki Suriyi denilen bolgenin nufus yogunlugu arttigi iyin 
Musluman kesim, gayrimuslimlerin yogun oldugu Galata ve Beyoglu bolgesine 
dogru ya§am alanlarmi geni§letti. Bunun sonucunda dini eksenli paralel ve farkli 
dunyalar arasmdaki etkile§im artarken, maddi ve manevi geleneksel smirlar da gi- 
derek belirsizle§ti.

Bu sureyte alti yizilmesi gereken hususlardan biri, Tanzimat’m ilaniyla birlikte 
iskan kisitlamalarmm buyuk oranda kaldirilmi§ olmasi ve digeri de, ekonomik ye- 
tersizligin Musluman halki yeni alanlara ve farkli dunyalara yoneltmesiydi. Muslu- 
manlarm Sirkeci ve Eminonu’den Galata ve Beyoglu’na yonelirken, ticaret hanla- 
riyla dukkanlarm da eski Istanbul’a sokulmasi, Musluman ve gayrimuslim kesimle- 
ri eski donemlerle kiyaslanmayacak §ekilde kari§tirip kayna§tirdi.

19. yuzyilda gundelik hayatm en onemli olgusu butunle§medir. Istanbul, Gala
ta ve Uskudar bolgeleri bu donemde ekonomik ve kulturel ayidan birbirleriyle ya- 
kmla§ti ve §ehiriyi ula§imi kolayla§tiran yeni imkanlar bu yakmla§mada onemli rol 
oynadi. Eylul 1836’da Azapkapi-Unkapani arasmda in§a edilen ve ucret almmadigi 
iyin Hayratiye adiyla da anilan yeni kopru ile yakla§ik on yil iyinde artan ihtiyaci 
kar§ilayamaz duruma geldigi iyin 1845’da ayilan K arakoy  Koprusu, Istanbul ve Ga
lata arasmdaki insan trafigini hizlandirdi. Ote yandan 1850’de kurulan ve fiirket-i 
Hayriyye olarak adlandirilan vapur §irketi, Kabata§-Uskudar ve Eminonu-Bogaziyi 
hatlarmda ba§lattigi seferlerle uzun suredir birbirinden kopuk bolgeleri birbirine 
bagladi. Eyup-Haskoy hattmda yali§an Halig Vapur fiirketi ve Marmara-Adalar hat- 
tmda yali§an F evaid -i O sm aniyye (Idare-i Aziziyye, Id a re-i M ahsusa), tabi- 
i §artlar ile mesafeyi, Istanbul, Galata ve Uskudar arasmdaki sosyal, kulturel ve eko
nomik butunle§menin engeli olmaktan yikardi.
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19. yuzyilda ileti§im ve ula§im alanlarmda gundelik ya§ami kolayla§tiran bir yok 
yenilik geryekle§tirildi. Yabanci ulkelere ait postaneler bir kenara birakilirsa, Os- 
manli Devleti’nde bugunku anlamda bir posta te§kilati kurulmasi yonundeki yali§- 
malar II. Mahmud devrinde ba§latildi. 1832’den itibaren yapimma ba§lanan posta 
yollariyla ilgili altyapi tamamlandiktan sonra, Sultan Abdulmecid devrinde Ekim 
1840’ta Posta Nezareti kuruldu. Ardmdan Fransiz posta kanunu esas almarak ge- 
rekli yasal duzenlemeler yapildi. Merkezde ilk postane Yenicami avlusunda Posta- 
hane-i Amire adi ile ayildi ve ta§rada da §ubelerin yapimma hiz verildi. Ba§langiy- 
ta karayolu ile ta§man posta ve e§yalar, 1859’dan itibaren denizyolu ve ardmdan 
da demiryoluyla nakledilmeye ba§landi.

Sosyal hayatta degi§imin onemli unsurlarmdan biri de haberle§medir. 1845’te 
Amerika’da ilk telgraf hattmm faaliyete geymesinin ardmdan Osmanli ulkesindeki 
ilk telgraf denemesi 9 Agustos 1847’de sarayda yapildi. Bu denemenin ba§arili ol- 
masi uzerine Mors Alfabesi’nin mucidi Samuel Morse’a Sultan Abdulmecid tarafm- 
dan ni§an verildi. Ilk telgraf hatti ise 1853-56 Kirim Sava§i esnasmda yekildi. Tel- 
grafm icadmdan kisa bir sure sonra Istanbul’da kurulmasmda, yabanci ve Levan- 
ten tuccarlarla bankerlerin ihtiyaylarmi kar§ilama endi§esi de rol oynadi. Bu ne- 
denle ilk telgrafhane, yabanci ve Levanten burjuvazinin yogun oldugu ve ozellik- 
le bankerlerin mekan tuttugu Beyoglu’nda Galata Telgrafhanesi adiyla kuruldu. 
Bunu hukumetin daveti uzerine muhendis Doloro ile Black’m 1855’te do§edigi Is- 
tanbul-Edirne-§umnu hatti izledi. 15 Eylul 1855’te Osmanli Telgraf Umum Mudur- 
lugu ayildi.

Osmanli toplumunda soysal ya§ami kolayla§tiran yenilikler sadece ula§im ve 
haberle§meyle smirli degildi. Avrupa’da kentlerin havagaziyla aydmlatilmasmm ar
dmdan yarim yuzyil geymeden Istanbul’da da bu yonde yali§malar ba§latildi. Dol- 
mabahye Sarayi iyin in§a edilen Dolmabahye Gazhanesi’nin faaliyete geymesiyle 
modern §ehirciligin onemli gostergelerinden biri olan cadde, sokak ve iy mekan 
aydmlatmasma geyildi. Ardmdan 1856’dan itibaren uretim fazlasi havagazi ile Cad- 
de-i Kebir (Istiklal Caddesi) ve saraya yakm bazi sokaklar aydmlatildi. Zamanla 
Galata, Beyoglu, Yuksekkaldirim, Pangalti, Fmdikli, Be§ikta§, Tophane, Talimhane 
ve Sarayhane gibi bolgeler havagazi fenerleriyle i§iklandirildi.

Anadolu yakasmda ise Beylerbeyi Sarayi’nm aydmlatilmasi iyin in§a edilen Us- 
kudar Kuzguncuk Gazhanesi sayesinde 1865’ten itibaren biryok cadde ve sokak 
aydmlatildi. Ba§kent Istanbul’un gerek Anadolu gerekse Rumeli yakasmdaki bu-
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yuk caddelerin ve bazi bolgelerin aydmlatilmasi, guvenlik ayismdan yararli oldugu 
kadar gundelik hayatin gey saatlere kadar canliligini surdurmesine de imkan veren 
onemli bir geli§meydi. 1880’de genel §ehir aydmlatmasi amaciyla kurulan Yediku- 
le Gazhanesi ile 1891’de kurulan Kadikoy Hasanpa§a Gazhanesi’nde uretilen ha- 
vagaziyla cadde, sokak ve iy mekan aydmlatmasi ba§kentin tamammi kapsayacak 
§ekilde geni§letildi.

Londra ve New York’tan sonra dunyanm en eski uyuncu metrosu olan Istanbul 
Karakoy’deki Tunel’in in§a sureci, Fransiz muhendis Eugene Henri Gavand’m giri- 
§imiyle ba§latildi. Gavand, donemin ticaret ve finans merkezi olan Karakoy ile in- 
san trafiginin en yogun oldugu bolgelerden biri olan Beyoglu arasmda mekik do- 
kuyan kalabaliga kolay ula§im imkani saglamak ve elbette bundan belli bir kazany 
elde etmek amaciyla hazirladigi projeyi Sultan Abdulaziz’e sundu. Gavand’m pro- 
jesi, Yuksekkaldirim Yoku§u ile Galip Dede Caddesi arasmda, yeraltmdan asansor 
sistemiyle yali§acak bir demiryolu onerisiydi. Haziran 1871-Aralik 1874 arasmda 
yapimi tamamlanan Tunel, hayvan ta§imali deneme seferlerinin ardmdan yerli ve 
yabanci konuklarm da katildigi resmi bir torenle hizmete girdi (18 Ocak 1875). 
Boylece eski Istanbul’dan ticaret, ali§ veri§ veya eglence amaciyla Beyoglu’na yika- 
cak Musluman ahaliye saglanan kolaylik sayesinde, Beyoglu giderek daha fazla in- 
sanm ugradigi merkezlerden biri haline geldi.

Gundelik Ya§amda Yeni Mekanlar ve Al>§kanl>klar
Klasik Osmanli kentlerinin prestij yapilari, padi§ahlarm in§a ettirdigi selatin cam i-  
leriydi. Ba§ta Istanbul olmak uzere kentlerin siluetini belirleyen bu abidevi yapila- 
rin yerini, 19. yuzyilm devasa ki§lalari, adalet saraylari, tren garlari ve hukumet bi- 
nalari almaya ba§ladi. Degi§en ihtiyaylar ve siyasi-idari oncelikler, yeni mimari ol- 
yekler ve dunyevi mekanlar yaratti. Tanzimat’la birlikte ulke yonetiminde onemi 
artan burokratik elitin, ilmiye smifmi geri plana ittigine yukarida deginilmi§ti. Ge- 
leneksel siyasi ve idari yapidaki bu degi§im, camiin sosyal ya§amdaki yok yonlu i§- 
levselligini kaybetmesine neden olurken, vakif ve imaret sisteminde de yozulme- 
ye yol ayti; ayrica, klasik Osmanli duzeninde genelde cami etrafmda kumelenen 
medrese, hastane, imaret ve misafirhane gibi sosyal i§levleri farkli geleneksel ku- 
rumlarm i§leyi§ini de aksatti.

Klasik donemde camiin yakmmda ayilan kahvehaneler, namaz vaktini bekle- 
yen mahalle halki iyin toplanma mekaniydi. Buralarda sohbetlerin yanmda dini 
iyerikli menkibeler, C engnam e, D an iflm en dn am e  veya B a tta ln a m e  turunden 
kahramanlik destanlari okunur; halk §airleri dinlenirdi. Kahvehane kulturunun di
ni ya§am iyinde biyimlenmesi, bir cami avlusu §eklinde, yani fiskiyeli ve uy tarafi 
kerevetli bir formda duzenlenmesini de beraberinde getirmi§ti. 19. yuzyilda bu 
geleneksel tasarim terk edilerek kerevetlerin yerini iskemleler, havuzun yerini ise 
tiyatro gruplarmm oyunlarmi sergileyebilecegi kuyuk sahneler almaya ba§ladi. Bu 
donemde Galata ve Beyoglu’ndaki Levanten kahvehaneleri pastanelere donu§ur- 
ken, suriyi Istanbul ile Uskudar yakasmdaki geleneksel Turk kahvehaneleri de bi- 
rer eglence mekani huviyetine burundu. Istanbul’un ba§lica eglence merkezi sa- 
yilan §ehzadeba§i’ndaki Direklerarasi’nda artik cami ile tiyatro yanyana iki farkli 
sosyalle§me mekani haline geldi. Istanbul halki ozellikle Ramazan aylarmda ak- 
§am namazmi kildiktan sonra Beyoglu’nda Bosco’nun, Naum’un, Gedikpa§a’da 
Gullu Agop’un veya Uskudar’da Aziziye tiyatrosunun yolunu tutmaya ve boylece 
dindi§i eglence kulturu giderek gundelik ya§amm ayrilmaz bir paryasi haline gel- 
meye ba§ladi.
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Tiyatro, pandomim, opera ve operet gibi Batili modern sahne sanatlarma sadece 
halk degil, saray da ilgi gosterirdi; Sultan Abdulmecid devrinde Ocak 1859’da perde- 
lerini ayan Dolmabahye Sarayi Tiyatrosu, bu ilginin somut bir gostergesiydi. Sarayda 
farkli tarihlerde unlu piyanist Franz Liszt, Macar keman virtiozu August d’Adelburg, 
piyanist Leopold de Meyer, Eugene Leon Vivier, Belyikali keman virtiozu Henri Wi- 
euxtemps ile e§i piyanist Josephine resital ve konserler verdiler. Bu arada gayrimus- 
limlerin tiyatro faaliyetleri devlet tarafindan ciddi olarak subvanse edildi.

Klasik donemde eglenme, dogum, olum, dugun gibi gundelik ya§amm onemli 
unsurlari ile ticari hayat, kutlama ve torenler dini temelli olup fert henuz toplum- 
dan ayri§mi§ bagimsiz bir figur degildi; zamani ve mekani ortak ya§ama du§unce- 
si baskindi. Topluca mesirelere gidilmesi, bayram kutlamalari, okula ba§lama to- 
renleri olan amin alaylari, §ehzadelerin sunnet dugunleri, Ramazan eglenceleri, or
ta oyunlari ve golge oyunlari bu turden kolektif etkinliklerdi. 19. yuzyilda Istan- 
bul’da geli§en yeni eglence kulturu, geymi§in kolektif etkinliklerine kar§i bireysel- 
ligi agir basan zaman geyirme anlayi§mi dogurdu ve zamanla, iye donuk muteva- 
zi Osmanli insanmi sokaga yekmeye ba§ladi. Yukarida deginildigi gibi, 19. yuzyil
da kopruler, yeni yollar ve denizyolu ta§imaciliginm artmasiyla kalabalikla§an Bo- 
gaziyi’nin gundelik hayati, sayfiyeci elit kesimin degerleriyle biyimlenen yeni bir 
eglence kulturu yaratti. Ba§ta mehtap alemleri olmak uzere, kadm erkek bir arada 
eglenme tarzi, Bogaziyi’nde yabanci elyiliklerin verdigi ayikhava partileri ve balo- 
larm da etkisiyle geleneksel kulturun smirlarmi zorlayarak gundelik ya§amm bir 
paryasi haline geldi.

19. yuzyilm sonlarmda insanlarin bir araya geldikleri ve vakit geyirdikleri yerle- 
re bir yenisi eklendi: Bati’da kulup denilen ve o donemde Encum en-i Ulfet olarak 
yevrilen elitlerin sosyalle§me mekani. Ilk kulup 1870’de £emberlita§’ta ayildi. Mu- 
hafazakar kesimlerin tepkiyle kar§iladigi gelenege aykiri bu tur yeni yapilar, yazla- 
ri Istanbul’a akin eden Hidiv ailesi ve Misirli zenginlerin luks ve israfm smirlarmi 
zorlayan tavir ve ali§kanliklariyla daha da peki§ti. Ba§ta saray kadmlari olmak uze- 
re, Istanbul ve Misir sosyetesinin rekabetinin yarattigi moda ve luks tuketim mera- 
ki, zamanla toplumun diger kesimlerine de siyradi.

Ithal urunlerle seri imalatin ucuzluguyla rekabet edemeyen Osmanli esnaf ve 
zanaatkarlarinin zamanla uretim alanmdan yekilmesi, geleneksel meslekleri goz- 
den du§urdu. Ithal mallara ve luks tuketime olan talep ba§ta Galata ve Beyoglu ol
mak uzere beraberinde vitrinleriyle dikkat yeken buyuk magaza ve bonmar§eleri 
getirdi. Bonmar§elerin ba§lattigi vitrin duzenlemeleri, Osmanli gundelik ya§ami ve 
ticari hayati ayismdan yeni bir uygulamaydi. Bu pazarlama teknigini daha cazip 
hale getirmek iyin gazetelere yarpici reklamlar verilmeye ba§landi. Ozellikle Be
yoglu bonmar§eleri vitrinlerinde sergiledikleri seyirlik ithal mallarla caddelerin ka- 
labalikla§masma yol ayti. Boylece ilk defa, bir §ey satin almasa da, vaktini vitrinler 
onunde ve geleneksel mekanlarm di§mda geyiren bir insan tipi ortaya yikti.

Siyasi ve iktisadi nedenlerin yarattigi toplumsal sorunlar 19. yuzyilda Musluman 
kesimi genel anlamda fakirle§tirirken, Galata ve Beyoglu bolgesindeki gayrimuslim 
unsurlar giderek zenginle§ti. Bu durumun dogal bir sonucu olarak gayrimuslimle- 
rin yogun olarak ya§adigi Beyoglu ve yevresinde, refah duzeyi yuksek elit bir ya- 
§am tarzi dogdu. Yabanci elyiliklerin de bulundugu Beyoglu semti, iktisadi ve si
yasi gucun sembolu olarak 19. yuzyil boyunca geliflti. 1858’de Altmci D aire-i Be- 
lediyye ismiyle Paris belediyesi model almarak olu§turulan ilk modern belediye 
te§kilati burada kuruldu ve Beyoglu yuzyilm sonlarma dogru Avrupa kentlerinin 
goruntusune burundu.

Hidiv: 1866-1922 yillari 
arasinda sadrazamin rutbe 
ve derecesinde bulunan 
Misir valilerine verilen 
unvandir.
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19- yuzyilda sosyal degi§im ve ddnU§umde Beyoglu semtinin one cikmasinin nedenleri 
nelerdir?

Osmanli sosyal hayatmda degi§im ve doniigum 1876 yih sonrasmda da farkli 
boyudar kazanarak siirdii. Me§rutiyet’in ilam, halkm siyasete katilmasi, orgiitlu 
muhalefetin ortaya yikmasi, toplumun muhalif kesimlerini hafiye te§kilati ve jur- 
nalcilikle kontrol etme yabalari, basma siki denetim ve sansiir uygulanmasi, 1877
78 Osmanli-Rus Sava§i’ndan sonra ya§anan biiyuk goy dalgasiyla ba§kent ve yev- 
resinin demografik yapismda ya§anan belirgin degi§im, egitim sisteminde kaydedi- 
len ilerleme, grevler ve bu nedenle giindelik ya§amdaki aksamalar, apartman, otel, 
pasaj, miize, sinema, gazino, park, telefon, fotograf, pasaport, elektrikli tramvay ve 
otomobil (zdtu lhareke) gibi yeni kavramlarm, mekanlarm, imkanlarm ve eglence 
unsurlarimn toplumsal ya§ama katilmasiyla Osmanli sosyal yapisi ve giindelik ya- 
§ann yiizyilm ba§larma gore oldukya farkli bir karaktere buriindii.
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Ozet

Geleneksel Osmanli sosyal yapismi ve iflleyiflini 
tammlayabilme,
16. yuzyil sonlarinda dunyanin en guylu devlet- 
lerinden biri haline gelen Osmanli Devleti’nin 
idari ve sosyal duzeni “daire-i adliyye” olarak 
adlandirilan ve adalet, kanun, mutlak iktidar, or- 
du, servet ve halk gibi unsurlardan olu§an bir 
idari ve sosyal donguydu. Osmanli toplumu “as- 
kerf (yonetenler) ve “reaya” (yonetilenler) §ek- 
linde iki temel sinifa ayrilmi§ti. Askeri sinif, ver- 
giden muaf ve bazi ayricaliklara sahip asker ve 
sivil devlet gorevlilerini kapsar; reaya ise, tuccar, 
esnaf, koylu ve goyebelerden olu§urdu. Toplum, 
etnik ve dini ayidan sinifli, duragan ve geyi§siz 
degildi. Fertlerin dogu§tan getirdikleri yetenekler 
ve egitimle kazandiklari niteliklerle, en alt sosyal 
siniftan yonetici zumreye yukselmeleri mumkun- 
du. Osmanli toplumu dini eksenli olarak Muslu- 
manlar ve gayrimuslimler §eklinde iki ana gruba 
ayrilmi§ti. Devletin asli ve hakim unsuru Muslu- 
man Turklerdi. Ikinci grubu olu§turan gayrimus
limler ise farkli mezheplere mensup Hiristiyanlar 
ve Musevilerden olu§urdu. Millet Sistemi olarak 
adlandirilan bu idari ve sosyal orgutlenme mo- 
delinde, her millet kendi inany ve gelenekleri et- 
rafinda ayri bir topluluk olarak tanimlanmi§; si- 
yasi ve sosyal haklari guvence altina almmi§ti.

19. yuzyilda sosyal degiflim ve modernleflme su- 
recini gozumleyebilme,
19. yuzyilda iy ve di§ etkenlerle Osmanli sosyal 
yapisinda bir takim degi§imler ya§andi. lyte, ye- 
rel guy odaklarinin ortaya yiki§i, merkeziyetyi 
devlet yapisinin sarsilmasi ve isyanlarin yarattigi 
goyler Osmanli idari ve sosyal duzenini idealize 
eden daire-i adliyyenin bazi halkalarinin kop- 
masina ve klasik duzenin yozulmesine yol ayti. 
Di§ta ise sava§lann neden oldugu sosyo-ekono- 
mik sorunlar ve Fransiz Ihtilali’nin yarattigi milli- 
yetyilikle ayrilikyi isyanlar, Osmanli millet siste- 
minin ve dolayisiyla toplumsal duzeninin yozul- 
meye ba§lamasmda en onemli faktorler oldu. Bu 
sorunlari a§mak amaciyla 18. yuzyil sonlarindan 
itibaren reform programlarini yururluge koyan 
devlet, 19. yuzyilda kamuoyunun talepleri dog- 
rultusunda siyasi ve hukuki yapiyi yeniden du-

zenledikten sonra, basm-yayim da kullanarak as- 
kerlik, hukuk, egitim ve kilik kiyafet alanlarinda 
sosyal degi§im ve donuflum surecini yonlendirdi.

Gundelik yagamt degifltiren maddi kultur unsur- 
lanm ve ust yapi kurumlarini agiklayabilme,
19. yuzyilda devlet eliyle ba§layip daha sonra 
kapsami geni§leyerek ivme kazanan degi§imle 
birlikte geleneksel sosyal yapi ve gundelik ya§a- 
ma i§yi ve memur gibi yeni unsurlar katildi. Os
manli toplumu, bu sureyte modern egitim ku- 
rumlariyla gundelik hayati aksatan grevlerle ta- 
ni§ti. Klasik Osmanli kentlerinin prestij yapilari 
olan selatin camilerinin yerini, 19. yuzyilda degi- 
§en ihtiyaylarla siyasi ve idari oncelikler nede- 
niyle, dunyevi mekanlar olan kfllalar, adalet sa- 
raylari, tren garlari ve hukumet binalari almaya 
ba§ladi. Sarayli kadmlar, ust duzey devlet adam- 
lari ve Misirli zenginlerin olu§turdugu sosyetenin 
luks tuketim hevesi, israfi, ithal mallara ragbeti; 
Beyoglu’nda bonmar§e vitrinlerini dola§ma, mo- 
da olgusu, tuketimi te§vik amaciyla gazetelere 
verilen yarpici ilanlar, konaklarin ba§ko§esine 
yerle§tirilen piyanolar, Bati tarzi ev e§yalari ve 
mobilyalar gundelik ya§amin paryasi haline gel- 
di. Ote yandan Batili deger yargilari ve alafranga 
davram§ kaliplari yaninda, geleneksel zaman al- 
gismdaki degi§im, tiyatro, opera ve operet gibi 
Batili sahne sanatlarma ve eglence biyimlerine il- 
gi, Encumen-i Ulfet adiyla yerli bir kimlik kazan- 
dirilan ilk eglence kulubunun ayilmasi ve yali 
bahyelerinde kokteyl tarzi ayikhava partilerinin 
verilmesi, kayda deger geli§melerdi. Batidaki tek- 
nik geli§melerin ve sosyal hizmetlerin adaptas- 
yonu kapsammda belediye te§kilatimn kurulma- 
si, §ehir aydmlatmasi, kopruler, tunel, denizyolu 
ta§imaciligi, posta ve telgraf gibi ula§im ve ha- 
berle§me imkanlarinin geli§imiyle Uskudar, Bo- 
gaziyi ve Istanbul arasindaki mesafenin kisalip 
Bogaziyi’nde sayfiye geleneginin ba§lamasi, sos
yal yapida ve gundelik ya§amdaki degi§imin di- 
ger onemli ba§liklarim olu§turur.
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P Modernlegmenin geleneksel kurumlarda ve deger 
yargtlannda yaratttgt degiflim ve donuflumu de- 
gerlendirebilme,
19. yuzyilla birlikte nufus arti§i, goy ve ekono- 
mik etkenler nedeniyle klasik yapisini koruya- 
mayan Osmanli mahallesinin farkli kulturleri ve 
paralel dunyalari temsil gucu azalmaya ve gun- 
delik hayatin geleneksel karakteri yok kulturlu 
kent ya§antisi iyinde kaybolmaya ba§ladi. Ozel- 
likle 19. yuzyilin ikinci yarisindan sonra gunde- 
lik hayatta ya§anan degi§im, geleneksel arz-talep 
iliflkisini degi§tirdigi gibi ithalata dayali tuketimi 
guylendirdi. Neticede, kuyuk olyekli geleneksel 
uretim yok olmaya yuz tuttu ve esnaf ve zanaat- 
karlar zamanla ucretli i§yilere donu§tu. Ote yan- 
dan camiin sosyal ya§amdaki yok yonlu i§levsel- 
ligini kaybetmesi, vakif ve imaret sisteminde yo- 
zulmeye yol ayti; cami etrafinda kumelenen med- 
rese, hastane, imaret ve misafirhane gibi sosyal 
i§levleri farkli geleneksel kurumlarin i§leyi§inde 
aksakliklar meydana geldi. 19. yuzyilin ikinci ya- 
risiyla birlikte modernle§menin getirdigi yeni 
davram§ kaliplari ve dunya goru§u, Osmanli ai- 
lesinin deger yargilarini, otorite algisini ve birey- 
lerin iliflki biyimlerini degi§tirmeye ba§ladi. Gele
neksel ve kolektif aile ya§antisi iyinde bireysel- 
le§me ve aileden bagimsiz bir ya§am biyimi kur- 
ma hayal ve gayretleri, bu donemde ortaya yikti. 
Henuz kadin iyin geleneksel yargilar ve kaliplar 
geyerli olmakla birlikte, ferace ve ya§mak gibi 
giysiler zamanla estetik bir kaliba dokulerek si- 
nirlari daha esnek hale getirildi. Boylece en azin- 
dan ust tabakaya mensup kadin, yuzyilin ba§m- 
dakinden yok daha farkli bir statude, gezen, do- 
la§an ve ali§veri§e rahatya yikan bir birey ve top- 
lumsal bir figur haline geldi.
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Kendimizi Sinayalim
1. A§agidakilerden hangisi Osmanli yonetim felsefesi 
ve toplumsal anlayi§ini ifade eder?

a. Daire-i Belediyye
b. Daire-i Askeriyye
c. Daire-i Adliyye
d. Daire-i Faside
e. Daire-i Arziyye

2. A§agidakilerden hangisi Osmanli Devleti’nde yone-
tici kesimde yer alir?

a. Reaya
b. Askeri
c. Beraya
d. Konar-goyerler
e. Esnaf ve tuccar

3. A§agidakilerden hangisi yonetici sinifa mensup ol- 
ma §artlarindan biridir?

a. Musluman olmak
b. Fiilen askerlik yapmak
c. Ilmiye sinifma mensup olmak
d. Dev§irme kokenli olmak
e. Sava§larda yararlik gostermek

4. A§agidaki ifadelerden hangisi Osmanli toplumu iyin 
geyerli degildir?

a. Sinifli ve geyi§siz bir toplum degildir
b. Kozmopolit karakterlidir
c. Sosyal katmanlar arasinda geyi§ imkani yoktur
d. Toplum etnik degil, dini eksenli tanimlanmi§tir
e. Hakim unsur Musluman Turklerdir

5. Osmanli toplumunda Muslumanlarla gayrimuslim- 
ler arasindaki farkliliklari a§agidakilerden hangisi azalt- 
mifltir?

a. Dev§irme sistemi
b. Millet sistemi
c. Daire-i Adliyye
d. Tanzimat ve Islahat Fermanlari 

Vak’a-i Hayriyye

6. 19. yuzyilda sosyal yapida ortaya yikan yeni siniflar 
a§agidakilerden hangisidir?

a. Sayfiyeciler
b. Levantenler
c. Esnaf ve tuccar
d. Bankerler
e. i§yi ve memurlar

7. A§agidakilerden hangisi kilik-kiyafet duzenlemesin- 
den muaf tutulmu§tur?

a. Askeri sinif
b. Seyfiyye
c. Kalemiyye
d. Ilmiyye
e. Memurlar

8. A§agidakilerden hangisi 19. yuzyilda gundelik ya§a- 
ma katilan yeni unsurlardan biri degildir?

a. Tiyatro
b. Ortaoyunu
c. Sayfiye
d. Yahudihane
e. Kulup

9. A§agidakilerden hangisi 19. yuzyilin gundelik ya§a- 
mini degi§tiren geli§melerden biri degildir?

a. Otomobil
b. Metro (Tunel)
c. Posta
d. Telgraf
e. Genel aydinlatma

10. Osmanli Devleti’nde ilk belediye te§kilati a§agidaki 
bolgelerden hangisinde kurulmu§tur?

a. Uskudar
b. Karakoy
c. Eminonu
d. Fatih
e. Beyoglu

e.
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Kendimizi Sinayalim Yan>t Anahtar>
1. c Yanitiniz yanli§ ise, “ Klasik Osmanli Sosyal Du- 

zeni” konusunu yeniden okuyunuz.
2. b Yanitiniz yanli§ ise, “Klasik Osmanli Sosyal Du- 

zeni” konusunu yeniden okuyunuz.
3. a Yanitiniz yanli§ ise, “Klasik Osmanli Sosyal Du- 

zeni” konusunu yeniden okuyunuz.
4. c Yanitiniz yanli§ ise, “Klasik Osmanli Sosyal Du- 

zeni” konusunu yeniden okuyunuz.
5. d Yanitiniz yanli§ ise, “Sosyal Degi§im ve Enteg- 

rasyonun Hukuki Adimlari” konusunu yeniden 
okuyunuz.

6. e Yanitiniz yanli§ ise, “Sosyal Yapida Yeni Kat- 
manlar: i§piler ve Memurlar” konusunu yeniden 
okuyunuz.

7. d Yanitiniz yanli§ ise, “Devlet Eliyle Kilik Kiyafet- 
te Duzenleme” konusunu yeniden okuyunuz.

8. b Yanitiniz yanli§ ise, “Gundelik Ya§amda Yeni 
Mekanlar ve Ali§kanliklar” konusunu yeniden 
okuyunuz.

9. a Yanitiniz yanli§ ise, “Gundelik Ya§amda Yeni 
Mekanlar ve Ali§kanliklar” konusunu yeniden 
okuyunuz.

10. e Yanitiniz yanli§ ise, “Gundelik Ya§amda Yeni 
Mekanlar ve Ali§kanliklar” konusunu yeniden 
okuyunuz.

S>ra Sizde Yan>t Anahtar>
Sira Sizde 1
Osmanli toplumunda Bati’daki gibi dogu§tan kazanilan 
ayncaliklann olmamasi bireysel e§itliklerin teminatiydi. 
islam’m kulluk ortak paydasinda efltlik ve yardimla§- 
mayi gorev kilan buyruklari, statu ve gelir duzeyi fark- 
liliklarinin alt tabaka ipin somuru ya da kolele§tirme 
aracina donu§mesine izin vermemi§tir. Toplumdaki di
key gepi§ kanallarinin apik olmasi ve yeni statulerin 
devlete baglilik, durustluk, yararlilik ve ustun nitelikler 
sayesinde kazanilmasi, saglam bir toplum yapisi ve bi- 
rey-devlet ili§kisinde saglikli bir zemin yaratmi§ti. Ozel- 
likle dev§irme sisteminin bir katalizor gibi kullanilma- 
siyla farkli uluslarin nitelikli insan gucu sisteme kazan- 
dirilmi§ ve bu da imparatorlugun omrunu uzatmi§ti.

Sira Sizde 2
Tanzimat ve Islahat Fermanlariyla gayrimuslim unsurla- 
ra verilen yeni haklar, zamanla ve ozellikle di§ muda- 
halelerle, soz konusu kesimleri sosyal ve ekonomik an- 
lamda toplumun ayricalikli zumresi haline getirdi. Ozel
likle askerlik hizmetinden her defasinda siyrilmayi ba- 
§aran gayrimuslim tebaa, ticaretle me§gul olmanin, ya- 
banci dil bilmenin ve Avrupa ile temasta bulunmanin 
sagladigi avantajlarla zenginle§ti ve siyasi etkinligini art- 
tirdi. Bundan dolayi, asirlarin §ekillendirdigi “hakim 
millet” olma niteligini ve ayricalikli konumunu kaybet- 
tigini du§unen, bunu devletin aczine ve hukumetin iha- 
netine baglayan Muslumanlarin sayisi pogalmi§ti.

Sira Sizde 3
II. Mahmud idari ve sosyal alanda radikal degi§imlere 
imza atmakla birlikte, kadinin toplumsal hayata katil- 
masi konusunda daha muhafazakar bir tutum sergile- 
mi§ti. Oncelikle, gerpekle§tirilen reformlar, muhafaza
kar kesimde ciddi bir tepki yaratmi§ti. Ikinci olarak ka- 
dinlar konusunda Dogu-Islam dunyasinda dinin ve ge- 
lenegin asirlar boyu §ekillendirdigi mahremiyet algisini 
ve sinirlamalari bir anda kaldirmak mumkun degildi. 
Ote yandan padi§ahm mesire yasagi gibi kadinlari da 
kapsayan bir takim yasaklari yururluge koymasi, belli 
bir kesimi sosyal hayattan tecrit etmek amacindan pok, 
genel ahlaki korumaya yonelik toplumsal uygulamalar 
olarak degerlendirilmelidir.

Sira Sizde 4
Gunumuzde Beyoglu olarak anilan ilpe, gepmi§te Gala- 
ta ve Pera bolgesini de kapsayan onemli kent merkez- 
lerinden biriydi. Levanten nufus yaninda gayrimuslim 
tuccarlarin ikamet yeri olan Beyoglu, 19. yuzyilda tica- 
ret ve finans merkezi haline geldi. Yabanci elpiliklere 
de ev sahipligi yapan bu bolge, ekonomik ve siyasi gu- 
cun sembolu olarak hizla geliflti. Bu nedenle Osmanli 
toplumsal hayatinin modernle§mesiyle ilgili pek pok 
kurumsal yenilik ve gundelik ya§ama dair yeni alflkan- 
liklar bu bolgede ortaya pikti. 1858’de Altmci Daire-i 
Belediyye ismiyle kurulan ilk modern belediye te§kilati, 
tiyatrolar, konser salonlari, devrin ali§veri§ merkezleri 
olan bonmar§eler ve vitrinli luks magazalar, tunel, cad- 
de ve sokaklarin aydinlatilmasi ve telgraf gibi yenilikler 
sayesinde Avrupa kentlerinin huviyetine burunen Be
yoglu, yuzyilin sonlarinda sosyal degi§im ve modern- 
le§menin sembolu haline geldi.
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